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ബ്രെക്സിറ്റ്്:്ഒരു്രരാജിക ാമഡി 

മുരളീധരൻ്നായർ 

ജനഹിതബ്െ് ് തള്ളാൻ് പാർലബ്മന്റിനു്  ഴിയുമായിരുന്നിബ്ലെങ്കിലുും്
രെിട്ടീഷ്് ് മരരിസഭബ്യ് ബ്രെക്സിറ്ിൻബ്റ് ്  ാരയെിൽ്
 ൂച്ചുവിലങ്ങിരാൻ് സാമാജി ർക്കറ് ് ് മരിയുണ്ടായിലെ.് അകതസമയും്
ജനഹിതും് നരപ്പാക്കാൻ് ് പാർലബ്മന്റിനുള്ള് ൊധയത് നിറകവറ്ാൻ്
അവർക്കായതുമിലെ.് ഇതു് ജനഹിതപരിക ാധന ളുബ്ര്
രപാകയാഗി തബ്യക്കുറിച്ചറ്് ക ാദ്യങ്ങളുയർെുന്നു. ജനരപതിനിധി ൾ്്
അരിക്കരി് ജനഹിതപരിക ാധന ബ്ള് ആര യിക്കുന്നതിൻബ്റ്്്
ഔ ിതയബ്െ് കലഖ ൻ് ക ാദ്യും് ബ് യ്യു യാണ്.് ് ഒകര് ജനസമൂഹും്
അരിക്കരി് അഭിരപായും് മാറ്ുന്നത്് അദ്ർ ങ്ങകളക്കാൾ് അവബ്ര്
സവാധീനിക്കുന്നത്് വി ാരങ്ങളാബ്െന്നതിനു് യൂകറാപ്പിൽെബ്ന്ന്
മറ്ുദ്ാഹരങ്ങളുണ്ടറ. 

 

ബ്രെക്സിറ്റ്് എന്നത്് രെിട്ടൻ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിബ്െ് അംഗത്വം്
ഉറേക്ഷിക്കുന്ന് നടേടിരരമങ്ങളുബ്ട് സംറക്ഷേസംജ്ഞയോബ്ണന്നറ്്
ഏവർക്കുമ ിയോം. ് രെിട്ടൻ് എന്നറ് ഈ് റെഖനത്തിെുടനീളം്
ഉേറയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്് യുണണറ്ഡ്് രിങ്ഡം് ് ഓഫ്് റരഗറ്റ് രെിട്ടൻ്
ആൻഡ്് റനോർറത്തൺ് അയർെണ്ടറ് ് (യു.ബ്ര.)് എന്ന് രോരരബ്ത്ത്
ഉറേശിച്ചോണ്.് ഇംഗ്ലണ്ടറ, സറരോട്-െൻഡ്, ബ്വയിൽസ് എന്നീ് രോജ്യങ്ങൾ്
അടങ്ങിയ്വെിബ്യോരു്്ദ്വീേോണ്്റരഗറ്റ്്രെിട്ടൻ.്അല്േം്മോ ി, ഐ ിഷ്്
 ിപ്പ്ബ്ലിക്കുമോയി് അത്ിർത്തി് േങ്കിട്ടറ് ഉത്തര് അയർെൻഡ്് ് മബ്റ്ോരു്
ദ്വീേിെും് സ്ഥിത്ിബ്െയ്യുന്നു.് സോറങ്കത്ിരമോയി് ശരിയബ്െെങ്കിെും, 

അനൗേെോരിര്ത്െത്തിൽ്്ഈ്നോെു്രോജ്യങ്ങളും്്റെർന്ന്യു.ബ്ര.ബ്യ്്
രെിട്ടബ്നന്നും,  ജ്നങ്ങബ്ള് ബ്മോത്തത്തിൽ് ് രെിട്ടീഷുരോബ്രന്നുമോണ്്
വിറശഷിപ്പ്ിക്കോ ുള്ളത്.് ്ആശയെോളയത്തിനോയി് ്ആ്അർഥത്തിെോണ്്
രെിട്ടൻ, രെിട്ടീഷുരോർ് എന്നീ് വോക്കുരൾ് ഈ് റെഖനത്തിൽ്
ഉേറയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.് യഥോർത്ഥത്തിൽ് ഈ് ് േദ്രേറയോഗൾക്കറ്
ഏത്ോബ്ണ്ടോരു്ഔറദ്യോഗിര്സവീരരയത്യുണ്ടുത്ോനും. 

 

രെിട്ടീഷ്്രോരരീയം്െർച്ചബ്െയ്യുറപോൾ്േെറപ്പ്ോഴും്ഓർമവരോ ുള്ള്്ഒരു്
െിരത്മുണ്ടറ.്2012്െണ്ടൻ്  ഒളിപിക്സ്ആറ ോഷിക്കുന്ന്അന്നബ്ത്ത്െണ്ടൻ്
റമയർ് റെോ ിസ് റജ്ോൺസൺ് വിക്റടോ ിയ് േോർക്കിനുമുരളിൽ്
വെിച്ചുബ്രട്ടിയിരിക്കുന്ന്റരെിളിൽ്രുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന്ണവ െോയ്െിരത്ം.്
ജ്ോളയത്് മ ക്കോൻ് ് ഇരുണരയ്യിെുമുണ്ടോയിരുന്ന് രെിട്ടീഷ്് േത്ോര 

ആഞ്ഞുവീശിബ്ക്കോണ്ടിരുന്ന്്റജ്ോൺസബ്ണ്രോെത്ോമസമിെെോബ്ത്്സോറങ്കത്ിര്
ജ്ീവനക്കോബ്രത്തി്്ത്ോബ്ഴയി ക്കിബ്യങ്കിെും്അത്തരബ്മോരോഭ്യോസത്തിന്്ത്ോൻ്
ഇനി ത്ുനിയിബ്െെന്നു്േ യോൻ്അറേഹം്മടിച്ചിെെ.് 
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2016  ജ്ൂണിൽ് നടത്തിയ് ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിൽ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
യൂണിയൻ് വിടോൻ് ബ്െ ിബ്യോരു് ഭ്ൂരിേക്ഷറത്തോബ്ടയോബ്ണങ്കിെും്
ത്ീരുമോനിച്ചിരുന്ന് രെിട്ടൻ,   നിയമം്അനുവദ്ിച്ച്സമയേരിധിക്കുറശഷവും്
അത്ിനുള്ള് വയവസ്ഥരൾ് ത്ീരുമോനിക്കോനോവോബ്ത്് 2012-ബ്െ്
റജ്ോൺസബ്ണറപ്പ്ോബ്െ് ് രത്ിശങ്കുവിെോണ്.് 1993-ൽ് ് രെിട്ടൻ് ഈ.യുവിൽ്
അംഗമോയത്ും, ഇറപ്പ്ോൾ് അംഗത്വമുറേക്ഷിക്കുന്നത്ും് ് ് രൺസർറവറ്ിവ്്
േോർട്ടിയുബ്ട് ഭ്രണത്തിൻരീഴിെോണ്് എന്നത്് ് യോദ്ൃശ്ചിരമോരോം.്്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനുമോയുള്ള് റവർേിരിയെിന്ബ് ് രോർമിരത്വം്
വഹിക്കുര, 2016 മുത്ൽ് രെിട്ടൻബ് ് ഭ്രണസോരഥയം്ണരയ്യോളോൻ്രിണഞ്ഞു്
േരിരശമിച്ചുബ്രോണ്ടിരിബ്ന്നങ്കിെും് ദ്ിവസങ്ങൾക്കുമുൻേു് മോരത്ം്
രേധോനമരരിയോയ് ് റെോ ിസ് റജ്ോൺസൺ് ത്ബ്ന്നയോരും് എന്നത്ും്
യോദ്ൃച്ഛിരം്ത്ബ്ന്ന. 

വെത്ുേക്ഷറത്തക്കുള്ള് ജ്നോധിേത്യറെോരത്തിന്ബ് ് ബ്േോത്ുബ്വയുള്ള്
നീക്കം, വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്ന് ത്റേശീയരുബ്ട് ബ്ത്ോഴിൽ് നരം, 

രുടിറയറ്ക്കോറരോടുള്ള് വിറദ്വഷം് രെർന്ന് ഭ്യം,  രോജ്യത്തറ്
അവിശവസനീയമോയി് ഉയർന്നുബ്രോണ്ടിരിക്കുന്ന് രരിമിനൽ് രുറ്ങ്ങൾ, 

അധിരോരത്തിനോയി് രോരരത്തിന്ബ് ് ത്ോത്േരയങ്ങൾ് െെിരഴിക്കോൻ്
മടിയിെെോത്ത്റനത്ോക്കളുബ്ട്വളർച്ചയും്ഉയർച്ചയും,  ഇവയ്ബ്ക്കെെോം്േു ബ്മ്്
െിെ് വിഭ്ോഗങ്ങളിൽ് നിെനിന്നിരുന്ന് ഭ്രണവിരുദ്ധ് വിരോരം, അങ്ങിബ്ന്
നീളുന്നു് ബ്രെക്സിറ്ിബ്ന് അനുരൂെിക്കോൻ് ജ്നങ്ങബ്ള് സവോധീനിച്ച്
രോരയങ്ങളുബ്ട് േട്ടിര.് ഈ് രോരണങ്ങബ്ളെെോംത്ബ്ന്ന് ശരിയോയോെും്
ഇവബ്യോന്നും് ് രെിട്ടൻബ് ് ് ് യൂറ ോേയൻ് യൂണിയൻ്അംഗത്വവുമോയി്
റനരിട്ടുള്ള് െന്ധമുള്ള് രോരയങ്ങളെെറെെോ?   അത്ിനുേു ബ്മ് ് രേധോനമരരി്
റഡവിഡ്് രോമ ൂൺ് ഈ.യുവിൽനിന്നും് രെിട്ടനുറവണ്ടി്
ഉേറയോഗരേദ്ങ്ങളോയ് േെ് ആനുരൂെയങ്ങളും് ് റനടിബ്യടുത്തത്്
ജ്നഹിത്േരിറശോധനക്കു് ബ്ത്ോട്ടു് മുൻേുമോരത്മോയിരുന്നു.്
റേോളിംഗ്െൂത്തിനരബ്ത്തത്തുറപോൾ് സോധോരണക്കോബ്ര് േെറപ്പ്ോഴും്
സവോധീനിക്കുര് ് രേധോന് രേശ്നങ്ങബ്ളക്കോളധിരം് ് ത്ങ്ങളുബ്ട്
ഇശ്ചോഭ്ംഗങ്ങളും് റനത്ോക്കറളോടുള്ള് ് നിരോശയുമോയിരിക്കും് എന്നത്്
ബ്രെക്സിറ്ിൻബ് ്രോരയത്തിെും്ശരിയോയി്എന്നു്േ യോം. 

ക ാകളാെിയൽ്ഹാകങ്ങാവർ 

രെിട്ടന്് ് ്ത്ങ്ങളുബ്ട് ബ്രോറളോണിയൽ്െഹരിയുബ്ട് ്േിൻഫെമന്ദത്യിൽ്
നിന്നുമുണരോൻ് ഇനിയും് രഴിഞ്ഞിട്ടിെെോബ്യന്നത്ോണ്് സത്യം.്്്
അഭ്ൂത്േൂർവമോയ് വളർച്ചക്കുറശഷം് ണെനയും, ഇറപ്പ്ോൾ് ് ഇരയയും്്്
റെോരബ്ത്ത് ഏറ്വും് വെിയ് സപത് ടനരളുബ്ട് േട്ടിരയിൽ് െിട്ടബ്ന്
േു രിെോക്കുന്നു.്യൂറ ോപ്പ്ിെോരബ്ട്ട്ജ്ർമനിക്കുറശഷം്രഫോൻസും്രെിട്ടന്ബ് ്
മുന്േിബ്െത്തുന്നു.് ഇബ്ത്ോന്നും് രണ്ടിബ്െെന്നുനടിക്കോൻ് ് രഴയിബ്െെങ്കിെും്
ഏത്ോനും് ദ്ശരങ്ങൾക്കു് മുൻേുവബ്ര് ് റെോരബ്ത്ത് ്അടക്കിവോണിരുന്ന്
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ത്ങ്ങളുബ്ട് ഗത്രോെരേത്ോേബ്ത്ത് അയവി ക്കോനോണ്് രെിട്ടീഷ്്
വറരണയവർഗത്തിണ്്ഇന്നും്ത്ോത്േരയം. 

യൂറ ോപ്പ്യൻ്്യൂണിയൻ്രൂേീരരിച്ചത്ിനു്േിന്നിബ്െ്റെറത്ോവിരോരം്
എരോയിരുന്നുബ്വന്നറ് ് ഓർറക്കണ്ടത്് ഈ് സന്ദർഭ്ത്തിൽ് ആവശയമോണ്.്
രണ്ടോം്റെോര്മഹോയുദ്ധം്വബ്ര്േരസേരം്രെഹിച്ചും്യുദ്ധം്ബ്െയ്ത്ും്
രഴിഞ്ഞിരുന്ന് യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ് രോജ്യങ്ങൾ് ് ഇനി്
അത്ോവർത്തിക്കോത്ിരിക്കോനും് യൂറ ോപ്പ്ിൽ് ശോശവത്സമോധോനം്
ഉ പ്പ്ുവരുത്തോനും് റമഖെയുബ്ട് ് ബ്മോത്തം് സോപത്തിറരോന്നമനത്തിനോയി്
സഹരരിക്കോനും്്ഇത്തരം്ഒരു്രൂട്ടോയ്മ്രൂടിറയ്ത്ീരൂബ്വന്നറ്അടിയു ച്ചു്
വിശവസച്ചത്ിന്ബ് ് ഫെമോയോണ്് ് ഇത്് സോധരമോയത്.് ഏത്ോനും് െിെ്
വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻേുവബ്ര് േരസേരം് ബ്വ ുത്തിരുന്ന് ജ്നങ്ങൾക്കും, 

അവരുബ്ട് ് ഉത്േന്നങ്ങൾക്കും് റസവനങ്ങൾക്കും് അത്ിർത്തിരളുബ്ട്
നിയരരണങ്ങളിെെോത്ത് ഒറ്്വിേണിയിബ്െന്നറേോബ്െ് ് ്സഞ്ചോര-വിനിമയ്
സൗരരയം്സോധയമോയത്്്അവിശവനീയമോയ്റവഗറത്തോബ്ടയോയിരുന്നു.്ഒരു്
നോണയവും,  ഒരു് ബ്േോത്ുവോയ്േോർെബ്മന് ും, േെ്വിഷയങ്ങളിെും് ഒറര്
നിയമ് വയവസ്ഥിത്ിയുബ്മോബ്ക്കയോയി് ഏരറദ്ശം് ഒറ്് രോജ്യംറേോബ്െ!്
േരസേരം്രെഹിച്ചുരഴിയുന്ന്മറ്ു്ഭ്ൂഖണ്ഡങ്ങളിബ്െ്അയൽരോജ്യങ്ങൾക്കറ്
ഇബ്ത്ോരു്ഉത്തമ്മോത്ൃരയോയിറപ്പ്ോെും്േെറപ്പ്ോഴും്്െൂണ്ടിക്കോട്ടബ്പ്പ്ട്ടു.് 

എന്നോൽ, 1951-ൽ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് റരോൾ് ആൻഡ്് സ്റ്റീൽ് രമയൂണിറ്ി്
എന്നറേരിൽ് ത്ുടങ്ങി, 1957-ൽ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് എക്കറണോമിക്്
രമയൂണിറ്ിയോയി് മോ ുരയും,  േിന്നീട്് 1993-ൽ് ഇറപ്പ്ോഴുള്ള്സ്ഥിത്ിയിൽ്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയൻ്്എന്ന്റേരിൽ്അ ിയബ്പ്പ്ടോനും്ത്ുടങ്ങിയ്്ഈ്
രൂട്ടോയ്മക്കറ് രൂേം് നൽരോനോയി് ത്യ്യോ ോക്കബ്പ്പ്ട്ട് ആദ്യ് മൂന്നറ്
ഉടപടിരളിെും് ് രെിട്ടൻ് റെർന്നിരുന്നിെെ.് ് അറത്സമയം, യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ്
മറ്ുരോജ്യങ്ങളും് രെിട്ടൻബ് ് രശഷ്ഠമനയത്ോ് മറനോഭ്ോവബ്ത്ത്്്
നീരസറത്തോബ്ടയോണ്് റനോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത്.് ് േിന്നീട്് മനംമോറ്മുണ്ടോയ്
രെിട്ടൻ് 1963-െും് 1967-െും് ഈ് രൂട്ടോയ്മയിൽ് റെരോൻ് നൽരിയ്
അറേക്ഷരൾ്അന്നബ്ത്ത്രഫഞ്ചറ് രേസിഡന്്്െോൾസ്ഡി്റഗോൾ് 'വീററ്ോ' 

ബ്െയ്യുരയോയിരുന്നു.് രെിട്ടനിൽ് നിെനിന്നിരുന്ന് േെ് വയവസ്ഥരളും്
രീത്ിരളും് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് നിെേോടുരളുമോയി് റെർന്നുറേോരിബ്െെന്നും, 

അവയിൽ് േെത്ും് ് ഒരു് ഏരീരൃത്് യൂറ ോപ്പ്യൻ് സങ്കല്േവുമോയി്
ഇണങ്ങിറപ്പ്ോരോൻ് രഴിയോത്തവയുമോബ്ണന്നുമോയിരുന്നു് ഡി് റഗോളിന്ബ് ്
വിശദ്ീരരണം.്അത്ിനും്േു ബ്മ, രെിട്ടന്്ഇത്തരബ്മോരു്ആശയറത്തോടുത്ബ്ന്ന്
ഗോഢവും്അരരയോമവുമോയ്വിമുഖത്യോണുള്ളബ്ത്ന്നുവബ്ര് ് ് േ യോൻ്
ഡിറഗോൾ്മടിരോട്ടിയിെെ. 

െോൾസ് ്ഡി് റഗോൾ്സ്ഥോനം് ഒഴിഞ്ഞത്ിനു് റശഷം് 1972-ൽ്ആണ്്
രെിട്ടന്ബ് ്യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയൻ്അംഗത്വം്അംഗീരരിക്കബ്പ്പ്ടുന്നത്.്1973 

ജ്നുവരി്ഒന്നിന്്ഔദ്യഗിരമോയി്യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയനിൽ്റെർബ്ന്നങ്കിെും്്
രെിട്ടന്് ആ് രൂട്ടോയ്മറയോട്് േെ് രോരയങ്ങളിെും് ഒരുത്രം്
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അയിത്തമറനോഭ്ോവമോയിരുന്നു.്ഉദ്ോഹരണത്തിന്, 1960-രൾ്മുത്ൽ, അത്ോയത്്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻബ് ് മുൻഗോമി് സം നരളുബ്ടറേോെും്
സവപ്നമോയിരുന്ന്ബ്േോത്ുനോണയം്നീണ്ട്െർച്ചരൾക്കുറശഷം്1999 ജ്നുവരി്
ഒന്നിന്്്നിെവിൽ്വന്നറപ്പ്ോൾ്അത്ിബ്ന്്ത്ങ്ങളുബ്ട്നോണയേദ്ധത്ിയുബ്ട്
ഭ്ോഗമോക്കോൻ് രെിട്ടൻ് ത്യ്യോ ോയിെെ.് ് ് അറത്റേോബ്െ് 1995-ൽ് മറ്ു്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻ് രോജ്യങ്ങൾ് ് ഷൻബ്യൻ് (Schengen) ഏരീരൃത്്
വിസോവയവസ്ഥിത്ിയുബ്ട് ഭ്ോഗമോയറപ്പ്ോൾ് രെിട്ടൻ് മുഖം് ത്ിരിച്ചുനിന്നു.്്്
എരറ് നയോയീരരണങ്ങൾ് േ ഞ്ഞോയോെും് അവർ് അടിക്കടി് ഇത്തരം്്
ത്ൂണിൽച്ചോരി്നയം്അവെംെിച്ചത്്്യഥോർഥത്തിൽ്്െോൾസ്ഡീറഗോൾ്
േ ഞ്ഞ് അറത്് രോരണങ്ങൾ് ് ബ്രോണ്ടോബ്ണന്ന് ആറരോേണത്തിൽ്
രഴപിെെോത്ിബ്െെന്നറ് ഇറപ്പ്ോൾ് ബ്രെസരിറ്ിെൂബ്ട് സവയം് ബ്ത്ളിയിക്കുരയും്
ബ്െയ്ത്ു. 

രു്െി, ഓർ്കനാട്ടറ്രു്െി്? 

അംഗത്വബ്മടുത്തയുടൻത്ബ്ന്ന് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിൽ് ത്ുടരറണോ്
റവണ്ടറയോ്എന്ന്സംശയം്രെിട്ടനിൽ്്ആരംഭ്ിച്ചു.്മുഖയമോയും്സോപത്തിര്
സഹരരണത്തിനു് റവണ്ടി് രൂേീരരിച്ച് ഈ് രൂടോയ്മ് അറപ്പ്ോറഴക്കും്്
വയക്തമോയ് ഒരു് രോരരീയഭ്ോവംരൂടി് ് ് ണരവരിച്ചിരുന്നു.്
ദ്ക്ഷിണേൂർറേഷയൻ് രോജ്യങ്ങളുബ്ട് സോപത്തിര് രൂട്ടോയ്മയോയ്
ആസിയോനും് ് ഈ് രീത്ിയിെുണ്ടോയ് മോറ്ം് ഓർക്കുര.് ഒരുേറക്ഷ്
ഇത്തരത്തിെുള്ള് ഉറേശദ്ിശോമോറ്ം് മോ ിബ്ക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന്
ആറഗോളസോഹെരയങ്ങളിൽ് അനിവോരയമോരുന്നത്ോരോം.് എന്നോൽ് ഇത്തരം്
മോറ്ങ്ങൾ് ത്ബ്ന്നയോരോം് േെ് അവസരങ്ങളിെും് ഇത്ുറേോെുള്ള്്
സം ടനരളുബ്ട് രേവർത്തനസവോത്രരയബ്ത്ത് േരിമിത്ബ്പ്പ്ടുത്തുന്നത്ും്്്
അവരുബ്ടത്ബ്ന്ന്്വളർച്ചോഗത്ിബ്യ്മുരടിപ്പ്ിക്കുന്നത്ും. 

1974-ബ്െ് ബ്േോത്ുത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് നൽരിയ് വോഗ്ദ്ോനമനുസരിച്ചുറ്
റെെർ്േോർട്ടി്റനത്ോവും്രേധോനമരരിയുമോയിരുന്ന്്ഹോരൾഡ്്വിൽസൺ്
ബ്ത്ോട്ടടുത്ത് വർഷം് ് ത്ബ്ന്ന് ് ഇക്കോരയത്തിൽ് ഒരു് ജ്നഹിത്േരിറശോധന്
നടത്തി.് അത്ിനു് ബ്ത്ോട്ടുമുൻപ്് റെെർ് േോർട്ടിയുബ്ട് സറമളനത്തിൽ്
ഭ്ൂരിേക്ഷം് അംഗങ്ങളും് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻ് അംഗത്വം്
ഉറേക്ഷിക്കുന്നത്ിബ്ന് േിരുണച്ചിരുബ്ന്നങ്കിെും് ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിൽ്
േബ്ങ്കടുത്ത് ് ഭ്ൂരിേക്ഷം് ജ്നങ്ങളും് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിൽ്
ത്ുടരുന്നത്ിബ്നയോണ്്അനുരൂെിച്ചത്! 

1983-ബ്െ്ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് റെെർ്േോർട്ടി്അധിരോരത്തിൽ്വന്നോൽ്
േെ് രോരണങ്ങൾബ്രോണ്ടും് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻ് വിടുബ്മന്നറ്
രേഖയോേിച്ചു.് ് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് അറപ് േരോജ്യബ്പ്പ്ട്ട് റെെർ് രക്ഷി്
അറത്ോബ്ട് ഇക്കോരയത്തിെുള്ള് രടുംേിടുത്തം് അവസോനിപ്പ്ിച്ചു.് േിന്നീട്്്
രേധോനമരരി്മോർഗരറ്റ്ത്ോച്ചർ്1990-ൽ്രോജ്ിവയ്ക്കുന്നത്ുവബ്ര്ബ്മോത്തത്തിൽ്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയനുമോയുള്ള്െന്ധങ്ങളിൽ്േുറരോഗത്ിയുണ്ടോബ്യങ്കിെും്
അവരും്വയക്തിേരമോയി്ഈ്െന്ധബ്ത്ത്ശക്തമോയി്എത്ിർത്തിരുന്നു. 
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രേശസത്മോയ് റഗോൾഡ്സമിത്് രുടുംെോഗവും് രൗശെക്കോരനോയ്
അധിരോരദ്െെോളുമോയിരുന്ന്സർ് ബ്ജ്യിംസ് റഗോൾഡ്സമിത്് ്യൂറ ോപ്പ്യൻ്
യൂണിയനിബ്െ് ് രെിട്ടീഷ്് അംഗത്വബ്ത്ത് ത്ുടക്കം് മുത്റെ് ശക്തമോയി്്
എത്ിർത്തിരുന്നു.്രഫോൻസിെും്്രെിട്ടനിെും്േൗരത്വമുണ്ടോയിരുന്ന്അറേഹം്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻബ് ് സൃരിബ്യ് റമഖെയിബ്െ് രോജ്യങ്ങബ്ള്്
ജ്ർമനിയുബ്ട് സവോധീനത്തിനുരീഴിൽ് ബ്രോണ്ടുവരോനുള്ള് രുത്രരമോയോണ്്
രണ്ടിരുന്നത്.്1994-ൽ്സർ്ബ്ജ്യിംസ്മുൻണരബ്യ്യടുത്തുറ്്ബ് ഫ ണ്ടം്േോർട്ടി്
എന്ന് റേരിൽ് േുത്ിബ്യോരു് രോരരീയരക്ഷി് രൂേീരരിച്ചു.് ് റേരിൽ്
സൂെനയുള്ളത്ുറേോബ്െ് ് 1997-ബ്െ് ബ്േോത്ുത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് രെിട്ടൻ്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിൽ് ത്ുടരറണോ് എന്ന് രോരയത്തിൽ് വീണ്ടുബ്മോരു്
ജ്നഹിത്േരിറശോധന് റവണബ്മന്ന് മുഖയ് അജ്ണ്ടയോയിരുന്നു്
േോർട്ടിക്കുണ്ടോയിരുന്നത്.് എട്ടു് െക്ഷത്തിെധിരം് റവോട്ടുരൾ്
റനടോനോബ്യങ്കിെും,  ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് മത്സരിച്ച് 547് സീറ്ുരളിൽ് 505്്
എണ്ണത്തിെും് ബ്രട്ടിവച്ച് ത്ുര് നരബ്പ്പ്ട്ട് േോർട്ടിക്കറ് ഒരു് സീറ്ുറേോെും്
റനടോനോയിെെ.് അറത്ോബ്ട് േോർട്ടിയുബ്ട് രേസക്തി് നരബ്പ്പ്ബ്ട്ടങ്കിെും് രോജ്യം്
യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിൽ് ത്ുടരറണോ്എന്ന് രോരയത്തിൽ്അനിശ്ചിത്ത്വം്
ത്ുടർന്നു. 

ഇറത്്രോെയളവിൽ്രൂേീരരിക്കബ്പ്പ്ട്ട്ത്ീരവ്യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയൻ്
വിറരോധിരളോയ്യു.ബ്ര.്ഇൻഡിബ്േൻഡൻസ്േോർട്ടിക്കറ് (യു.ബ്ര.ഐ.േി.)്
േബ്ക്ഷ് ജ്നേിരുണ് റനടോനോയി.് 2004് മുത്ൽ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
േോർെബ്മന് ിറെക്കു് നടന്ന് ഓറരോ് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിെും് ് വർദ്ധിച്ച്
റവോട്ടുശത്മോനറത്തോബ്ട് ് നെെ് രേരടനം് രോഴ്െവയ്ക്കോൻ് അവർക്കു്
രഴിഞ്ഞു.് 2014-ൽ് നടന്ന് യൂറ ോപ്പ്യൻ് േോർെബ്മൻ്് ് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ്
രെിട്ടനിൽ് മറ്ു് േരപരോഗത്് രക്ഷിരറളക്കോൾ് രൂടുത്ൽ് റവോട്ടുരൾ്
റനടോനോയത്് യു.ബ്ര.ഐ.േി് റനത്ൃത്തത്തിൻബ് ് ത്ബ്ന്ന്
രേത്ീക്ഷരൾക്കപ്പ്ു മോയിരുന്നു.് നൂ ുവർഷങ്ങൾക്കിപ്പ്ു ം് ആദ്യമോയോണ്്
രൺസർറവറ്ീവ്, റെെർ് രക്ഷിരറളക്കോൾ് രൂടുത്ൽ് റവോട്ടുരൾ്
ഏബ്ത്ങ്കിെുബ്മോരു് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് മബ്റ്ോരുരക്ഷി് റനടിയബ്ത്റന്നോർക്കുര!്
ഇത്തരം് ബ്മച്ചബ്പ്പ്ട്ട് രേരടനം് ് റദ്ശീയ് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ുരളിൽ്
ആവർത്തിക്കോൻ് യു.ബ്ര.ഐ.േിക്കറ് ് സോധിച്ചിബ്െെങ്കിെും് റെഖനത്തിൽ്
മബ്റ്ോരിടത്തു് സൂെിപ്പ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്ുറേോബ്െ് 2016-ബ്െ് ബ്രെക്സിറ്റ്്
ജ്നഹിത്േരിറശോധനക്കു്അന്നബ്ത്ത് രേധോനമരരി് റഡവിഡ്് രോമ ൂണിബ്ന്
റരേരിപ്പ്ിച്ച്രേധോന് ടരങ്ങളിൽ്ഒന്നറ്ഈ്േോർട്ടിക്കറ്െഭ്ിച്ചുബ്രോണ്ടിരുന്ന്്
വർദ്ധിച്ച്ജ്നേിരുണയോയിരുന്നു. 

ബ്ത്ോണ്ണൂ ുരളുബ്ട് ആദ്യം് നോണയങ്ങളുബ്ട് ഊഹക്കച്ചവടക്കോരൻ്
റജ്ോർജ്് റസോറ ോസും് രൂട്ടരും് ് േെ് രോജ്യങ്ങളുബ്ടയും് നോണയങ്ങബ്ള്്
നിർേയമോയി് ് ആരരമിച്ചുറ് അഭ്ൂത്േൂർവമോയ് െോഭ്ബ്ക്കോയ്ത്ുനടത്തി.്്
ഇത്ിന്ബ് ്ഭ്ോഗമോയി്്1992 ബ്സപ്റ്ംെ ിൽ്േൗണ്ടറ്ബ്സ്റ്റർെിങ്്്നിരുരമോയ്
രുരുത്ിക്കിരയോക്കബ്പ്പ്ട്ടു.്"ര ുത്ത്െുധൻ"്എന്ന്റേരിൽ്ബ്െട്ടറെോബ്ടമോരത്ം്
ഓർക്കോവുന്ന്ആ്സോപത്തിര്അരുംബ്രോെയിൽ്രെിട്ടൻ്്സഹിച്ച്നരം്
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ആ് ് രോജ്യത്തിനു് ് ത്ോങ്ങോവുന്നത്ിെധിരമോയിരുന്നു.് അറത്ോബ്ട്ഈ.യു.്
നോണയവയവസ്ഥിയുമോയുണ്ടോക്കിയിരുന്ന് നിരക്കുെോന്ധവം് രെിട്ടൻ്
അവസോനിപ്പ്ിച്ചു.്ഇത്്യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയനുമോയുള്ള്ഏരീരരണത്തിന്്
രെിട്ടൻ് മനസ്സിെെോമനറസ്സോബ്ടയോബ്ണരിെും് ത്ുടങ്ങിവച്ച് രേരരിയറക്കറ്്
അേരിഹോരയമോയ്ആ ോത്മോയിരുന്നു. 

രെിട്ടനിബ്െ് ് യോഥോസ്ഥിരർ് ആറരോേിക്കുന്നത്് ഈ.യുവഴി് മറ്ു്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്രോജ്യങ്ങളിബ്െ്ഇടത്ുേക്ഷ്െിരോധോരരൾ്്േിൻവോത്ിെിെൂബ്ട്
രെിട്ടനിൽ്ഇ ക്കുമത്ി്ബ്െയ്യബ്പ്പ്ടുന്നു്എന്നോണ്.്ഈ.യു.്യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ്വൻ്
റരോർേറ റ്ുരളുബ്ട് നീരോളിപ്പ്ിടുത്തത്തിെോബ്ണന്നും് രെിട്ടനിൽ്്
രോെോരോെങ്ങളിൽ് നടപ്പ്ോറക്കണ്ട് േുറരോഗമനേരമോയ് സോമൂഹിര്
േരിഷ്ക്കോരങ്ങൾ് നടപ്പ്ിെോക്കോൻ് അവർ് ് വിെങ്ങുത്ടിയോയി്
നിൽക്കുന്നുബ്വന്നുമോണ്് റെെർ് രക്ഷിയുറടയും് ് മറ്ു് വോമേക്ഷ്
വിഭ്ോഗങ്ങങ്ങളുറടയും് ആവെോത്ി. െുരുക്കിപ്പ് ഞ്ഞോൽ, ഈ.യു.് അംഗത്വം്
സവീരരിച്ചത്ിനുറശഷവും് േെ് വിഷയങ്ങളിെും് രെിട്ടന്് അവരുമോയി്
അഭ്ിരേോയഭ്ിന്നത്് ് ത്ുടർന്നു.് രെിട്ടന്ബ് ് നയങ്ങളും് ് അഭ്ിരേോയങ്ങളും്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയന്റ ത്ുമോയി്ഇണങ്ങോബ്ത്്വരുറപോൾ്്േെറപ്പ്ോഴും്
ഈ.യു.്ത്ീരുമോനങ്ങബ്ള്അംഗീരരിക്കോൻ്രെിട്ടന്്രേയോസമോയിരുന്നു. 

രെിട്ടീഷ്് ജ്നത്യോരബ്ട്ട് ഇക്കോരയത്തിൽ് ഒരുത്രം് ഇരട്ടത്തോപ്പ്ോണ്്
അവെംെിച്ചത്.് സവത്രര് ഏജ്ൻസിരളും് ് മോധയമങ്ങളും് നടത്തുന്ന്
അഭ്ിരേോയ് സർറവരളിൽ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് ഏരീരരണബ്ത്ത്
എത്ിർക്കുറപോൾത്തബ്ന്ന് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയനിൽ് ത്ുടരുന്നത്ിബ്ന്്
അനുരൂെിക്കുരയും് ബ്െയ്യുര.് അത്ോയത്് ് ഒരുവശത്തറ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
രൂട്ടോയ്മ് നൽരുന്ന് ഗുണങ്ങൾ് റവണം.് േബ്ക്ഷ് അത്ിനോയി്
വിട്ടുവീഴ്ച്ചരൾക്കു്ത്യ്യോ ോവോത്ിരിക്കുര.്ഇത്ിന്ബ് ബ്യെെോം് മൂെരോരണം്
അന്നോട്ടുരോരും് ഭ്രണധിേന്മോരും് രെിട്ടനുബ്ണ്ടന്നു് സവയം് വിശവസിക്കുന്ന്
"റരശഷ്ഠത്"്ത്ബ്ന്ന.്്റെോരബ്ത്ത്അടക്കിവോണിരുന്ന്രോെം്രടന്നുറേോബ്യന്നറ്
അവർ് േെറപ്പ്ോഴും് മ ന്നുറേോരുന്നു.് ബ്രഗയ്റ്റ് രെിട്ടൻ് എന്ന് റേരിബ്െ്്
"ബ്രഗയ്റ്റ”(ബ്നസ്സറ)് മിക്കവോ ും് നരമോയത്ും് ഇറപ്പ്ോൾ് അത്ിൽ് രെിട്ടൻ്
മോരത്റമ് അവറശഷിക്കുന്നുള്ളൂബ്വന്ന് സത്യം് അംഗീരരിക്കോനുള്ള്
ണധരയക്കു വും്! 

പുലി്വന്നകപ്പാൾ്് 

ഒരു്സവത്രരരോരരബ്മന്ന്നിെയിൽ്രെിട്ടനുണ്ടോയിരുന്ന്േരമോധിരോരം്ഈ.്
യുവിനുള്ളിൽ് അനുദ്ിനം് നരബ്പ്പ്ട്ടുബ്രോണ്ടിരിക്കുരയോബ്ണന്നോയിരുന്നു്
രേധോനമരരിക്കറസ്സരയിൽ് എന്നും് രണ്ണുണ്ടോയിരുന്ന് ് രൺബ്സർറവറ്ീവ്്
രക്ഷി്റനത്ോക്കളോയ്്മുൻ്െണ്ടൻ്റമയർ്റെോ ിസ്റജ്ോൺസൺ,  അന്നബ്ത്ത്
നിയമരോരയമരരി് ണമക്കിൾ് റഗോവ്് ത്ുടങ്ങിയവരുബ്ട്
റനത്ൃത്വത്തിൽനടത്തിയ് ബ്രെക്സിറ്റ്് അനുരൂെ് രേെോരണങ്ങളിബ്െ്
മുഖയവോദ്ം.് ് രോെോരോെങ്ങളിൽ് ഉണ്ടോക്കിയ് നിരവധി് ഉടപടിരളിെൂബ്ട്
േെ് റമഖെരളിറെയും് േരമോധിരോരം് അംഗരോജ്യങ്ങൾ് ഈ.യുവിന്്
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ണരമോ ിബ്യന്നത്്സത്യംത്ബ്ന്ന.് ്ഏബ്ത്ങ്കിെുബ്മോരു് ബ്േോത്ുത്ോത്േരയമുള്ള്്
വിഷയത്തിൽ് ഒരു് അംഗരോജ്യത്തിനും് ഈ.് യുവിനും് വയത്യസത്്
നിയമങ്ങളോബ്ണങ്കിൽ്ഈ.യുവിന്ബ് ്നിയമങ്ങൾക്കോയിരിക്കും്സോധുത്.്േെ്
ഈ.യു.്നിയമങ്ങളും്രെിട്ടന്്ഗുണറത്തബ്ക്കത്തോൽ്രൂടുത്ൽ്െോധയത്യോണു്
വരുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്് എന്നും് അവർ് സമർത്ഥിച്ചു.് അത്ിനുേു ബ്മ, 

ഈ.യുവിബ്െ് ് വിവിധ് സ്ഥോേനങ്ങളിബ്െ് രെിട്ടീഷ്് ് അംഗങ്ങളുബ്ട്്
ഉത്തരവോദ്ിത്വവും് രൂ ും് േെറപ്പ്ോഴും് ് മോത്ൃരോജ്യറത്തക്കോൾ് രൂടുത്ൽ്്
ഈ.യുവിറനോടോയിരുന്നബ്വന്നറ്്അവർ്ആറരോേിച്ചു.്്ഈ.യു.്നയങ്ങളും്്
നിയമങ്ങളും് ് ഓറരോ് വര്ഷവവും് ് റരോടിക്കണക്കിനു് േൗണ്ടറ്
ബ്സ്റ്റർെിങ്ങിന്ബ് ് നരമോണ്് രെിട്ടനുണ്ടോരുന്നബ്ത്ന്നറ് ് ് രണക്കുരൾ്
നിരത്തിവോദ്ിക്കോൻ്്ഇവർക്കറ്രഴിഞ്ഞു. 

േെ് ഈ.യു. നിയമങ്ങളും് സോമോനയയുക്തിക്കു്
നിരക്കുന്നത്ോയിരുന്നിെെോബ്യന്നത്ും് മ ക്കുന്നിെെ.് ഉദ്ോഹരണത്തിന്,  

അംഗരോജ്യങ്ങളിബ്െ്ഭ്ോരവണ്ടിരൾക്കുള്ള് ിയർവയൂ്്രണ്ണോടിരൾ്ബ്മച്ചബ്പ്പ്ട്ട്്
രീത്ിയിൽ് രൂേരൽേന് ബ്െയ്ത്ത്ോബ്ണരിൽ് റേോെും്
ഈ.യു.അംഗീരോരമിെെോത്ത് ഉേറയോഗിക്കോൻ് അനുവോദ്മിെെ.് എരിന്,  ടീ്
െോഗുരൾ് ്േുനെംരരമണം് ് ബ്െയ്യുന്നത്ും, എട്ടു്വയസ്സിൽ് ത്ോബ്ഴയുള്ള്
രുട്ടിരൾ്െെൂൺ്സവയം്ഊത്ിവീർപ്പ്ിക്കുന്നത്ും്ഈ.യു.് നിയമരേരോരം്
നിയമവിരുദ്ധമോണ്.്അങ്ങിബ്ന്നീളുന്നു്രെിട്ടനിൽ്അസവോരസയമുണ്ടോക്കിയ്
ഈ.യു. നിയമങ്ങളുബ്ട േട്ടിര.് 

ഒരു്ഈ.യു.്അംഗരോജ്യത്തിബ്െ്േൗരന്്മററ്ത്്അംഗരോജ്യറത്തക്കും്്
യറഥരം് യോരത്് ബ്െയ്യോനും, ദ്ീർ രോെറത്തക്കറ് ത്ോമസമോക്കോനും, 

ബ്ത്ോഴിെിറെോ് വയോേോരങ്ങളിറെോ് ് ഏർബ്പ്പ്ടോനും് ്ഈ.യു.് നിയമങ്ങൾ്
അനുവദ്ിക്കുന്നു.്േുത്ിയ്ഈ.യു.്അംഗങ്ങളോയ്േഴയരോെ്റസോഷയെിസ്റ്ററ്
റബ്ലോക്് രോജ്യങ്ങളിബ്െ് ത്ോരത്റമയന് ദ്രിരദ്രോയ് ബ്ത്ോഴിെോളിരളും, 

വിരസിത്ബ്മങ്കിെും് സോപത്തിര്െുദ്ധിമുട്ടുരൾ്അനുഭ്വിക്കുന്ന് ദ്ക്ഷിണ്
യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ് ് െിെ് രോജ്യങ്ങളിബ്െ് യുവോക്കളും് ത്റേശീയരുബ്ട്
െക്ഷക്കണക്കിന്് ് അവസരങ്ങൾ് ് െുരുങ്ങിയ് രോെയളവിൽ്
ത്ട്ടിയടുത്തുബ്വന്ന്േരോത്ിയോണ്് ബ്രെക്സിറ്റ്് റവോട്ടിബ്ന്സവോധീനിച്ച് ഒരു്
രേധോന് ടരം.്ഈ്രോരണത്തോൽ്്രെിട്ടീഷ്്ബ്ത്ോഴിെോളിരളുബ്ട്റവത്നം്
രു യുരറയോ് മരവിക്കബ്പ്പ്ടുരറയോ് ബ്െയ്ത്ബ്പ്പ്ട്ടുബ്വന്ന് രോരയവും്
സോധോരണക്കോരന്ബ് ് മുഖയേരോത്ിരളിബ്െോന്നോയിരുന്നു.് ് ഈ്
ആറരോേണങ്ങളിൽ് രഴപുണ്ടോയിരുബ്ന്നരിെും്്
രുടിറയറ്ബ്ത്തോഴിെോളിരളുബ്ട് ് റസവനങ്ങൾ് രെിട്ടീഷ്് സപത് ടനക്കു്
നൽരിയ്സംഭ്ോവന്ബ്െ ുത്ോയിരുന്നിെെ.്എന്നോൽ്ഇവരുബ്ട്റസവന-റവത്ന്
വയവസ്ഥരൾ്രെിട്ടീഷ്്നിെവോരത്തിെുള്ളത്ോരണബ്മന്നു്വന്നറപ്പ്ോൾ്്അത്്
രെിട്ടീഷ്് ഖജ്നോവിനു് ഭ്ോരമോരോൻ് ത്ുടങ്ങുരയും് രോജ്യബ്ത്ത്
മറ്ുറമഖെരളിബ്െ് ധനവിനിറയോഗബ്ത്ത് െോധിക്കോൻത്ുടങ്ങുരയും്
ബ്െയ്ത്ുബ്വന്നത്ും്്വോസത്വം്ത്ബ്ന്ന.്ഇബ്ത്െെോം്രുടിറയറ്വിറരോധിരളോയ്
ണനബ്ജ്ൽ് ഫരോജ്ിന്ബ് ് യു.ബ്ര.് ഇൻഡിബ്േൻഡൻസ് േോർട്ടിയും്
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(യു.ബ്ര.ഐ.േി.)് ് മറ്ും് എത്ിർത്തത്ും, ബ്രെക്സിറ്റ് രേെോരണങ്ങളിൽ്
രേധോന് വിഷയങ്ങളിൽ് ഒന്നോക്കിയത്ും് സവോഭ്ോവിരം.് ് േബ്ക്ഷ് ഇവർ്്
ഏർബ്പ്പ്ട്ട് ് ത്ോറഴക്കിടയിബ്െ് േെ് ബ്ത്ോഴിെുരളും് ് ് ഇന്നബ്ത്ത്്
രെിട്ടീഷുരോരനു്്്ബ്െയ്യോൻ്ത്ോല്േരയമിെെോത്തവയോയിരുന്നുബ്വന്ന്രോരയം്
ബ്രെക്സിറ്റ്്അനുരൂെിരൾ്രണ്ടിബ്െെന്നു്നടിച്ചുബ്വന്നത്്മബ്റ്ോരു്വസത്ുത്.്്്
അത്ോയത്് ് ബ്രെക്സിറ്ിബ്ന് ൌദ്ധിരത്െത്തിൽ് രോരരീയ-സോപത്തിര്
രോരയങ്ങൾ്്സവോധീനിച്ചറപ്പ്ോൾ്ണവരോരിര്ത്െത്തിൽ്സോധോരണക്കോരബ്ന്
ഏറ്വുമധിരം് സേർശിച്ചത്് യൂറ ോപ്പ്ിൻബ് ് മറ്ുഭ്ോഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള്
വർദ്ധിച്ച് ് രുടിറയറ്വും, അത്ുമൂെം് ത്റേശീയർക്കുണ്ടോയ് ബ്ത്ോഴിൽ്
നരവുമോണ്.് അറത്ോബ്ടോപ്പ്ം് രെിട്ടനിൽ് വര്ധിച്ചുബ്രോണ്ടിരുന്ന്
രുറ്രൃത്യങ്ങളും്ത്ീരവവോദ്ഭ്ീഷണിരളും റവോട്ടിങ്ങിബ്ന്്സവോധീനിച്ചുബ്വന്നും്
നിസ്സംശയം്േ യോം. 

സോധോരണ്റവോട്ടബ് ്സവോധീനിച്ച്മബ്റ്ോരു്വിവോദ്ോസേദ്മോയ്രോരയം്
രെിട്ടൻ് വോർഷിര് വരിസംഖയയോയി് ഈ.യുവിന്് നൽരുന്ന് ഭ്ീമമോയ്
ത്ുരയോണ്.്്(ഈ.യുവിന്്അംഗരോജ്യങ്ങളിബ്െ്േൗരന്മോരിൽ്നിന്നും്റനരിട്ടറ്
നിരുത്ിേിരിക്കോൻ് നിയമങ്ങളിെെ.)് ് സോധോരണ് െഭ്ിറക്കണ്ടത്ോയ്്്
രിഴിവുരബ്ളെെോം്രഴിഞ്ഞിട്ടും്ഈയിനത്തിൽ്2016-ൽ്രെിട്ടൻ്ഈ.യു.വിന്്
നൽരിയത്് ് േത്ിമൂന്നു് െക്ഷം് റരോടി് േൗണ്ടറ് ബ്സ്റ്റർെിങ്് ആയിരുന്നു.്
വരിസംഖയയിൽനിന്നും് ് നബ്െെോരു് ത്ുര് ് ് രെിട്ടനിൽത്തബ്ന്ന് വിവിധ്
രോരയങ്ങൾക്കോയി്ഈ.യു.്ബ്െെവഴിക്കുന്നുബ്ണ്ടരിെും, ഭ്ീമമോയ്ഈ്സംഖയ്്
രെിട്ടനിൻബ് ്ത്ബ്ന്ന്ണരവശം്വച്ചറ്സവരം്ത്ീരുമോനമനുസരിച്ചുറ വിവിധ്
വിരസന-റസവന് േദ്ധത്ിരൾക്കോയി് ് ബ്െെവഴിക്കണബ്മന്ന് വോദ്ത്തിനും്
ജ്നേിരുണ്െഭ്ിച്ചിരുന്നുന്നിരിക്കണം. 

 ാമറൂെിന്ബ്റ്ക യ്യെദ്ധും് 

രെിട്ടൻബ് ് ഭ്ോവിഭ്ോഗറധയം് ത്ബ്ന്ന് മോറ്ിക്കു ിക്കോൻ് വബ്ര്
രോരണമോറയക്കോവുന്ന്ബ്രെക്സിറ്റ്്യോഥോർത്ഥത്തിൽ്രോമ ൂണിനു്േറ്ിയ്
ഒരു് മിഥയോഗണനത്തിന്ബ് ് േരിണിത്ഫെമോബ്ണന്നു് േ യോൻ് വെിയ്്
അേരഗഥനേോടവത്തിന്ബ് ് ആവശയബ്മോന്നുമിെെ.് ് 2015-ബ്െ്
ബ്േോത്ുത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൻബ് ് രേോഥമിര് ത്യ്യോബ് ടുപ്പ്ുരൾക്കിടയിൽ്
ഈ.യുവുമോയി്രെിട്ടൻ്ഏത്ുത്രത്തിെുള്ള്െന്ധമോണ്്േുെർറത്തണ്ടബ്ത്ന്ന്
േഴയ് ത്ർക്കത്തിന്് അരിമമോബ്യോരു് ത്ീരുമോനബ്മടുക്കണബ്മന്ന്ആവശയം്
ബ്േോത്ുവിൽ്ഉയർന്നിരുന്നു.്ഇബ്ത്ോരു്രോരരീയ്മുത്ബ്െടുപ്പ്ിനുള്ള്അവസരം്്
രൂടിയോബ്ണന്നറ്റത്ോ ിരളുബ്ടയിടയിബ്െ്ഈ.യു.്വിറരോധിരൾ്വിശവസിച്ചു.്
2014-ൽ് നടന്ന് യൂറ ോപ്പ്യൻ് േോർെബ്മന്്് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിെടക്കം, 

എക്കോെറത്തയും്വെിയ്ഈ.യു.വിറരോധിരളിബ്െോരോളോയ്ണനജ്ൽ്ഫരോജ്്
നയിക്കുന്ന്ത്ീരവ്ഈ.യു.്വിരുദ്ധ്രക്ഷിയോയ്യു്.ബ്ര.്ഇൻഡിബ്േൻഡൻസ്
േോർട്ടി് ഏറ്വുമധിരം് റവോട്ടുരൾ് റനടി് ് ് മിരച്ച് രേരടനം്
രോഴ്െവച്ചിരുന്നു.് ്ത്ങ്ങളുബ്ട് രേരടേരത്ിരയിൽ് ് ബ്രെക്സിറ്റ്്വിഷയം്
റെർക്കുരയും് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്റ് ് രേെരണങ്ങളിൽ് ഇബ്ത്ോരു് രേധോന്
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െർച്ചോവിഷയമോരുരയും് ബ്െയ്ത്ോൽ് യു.ബ്ര.ഐ.േിയുബ്ട് ത്രരങ്ങബ്ള്
നബ്െെോരുേരിധിവബ്ര് നിർവീരയമോക്കോനും് ഈ.യു.വിറരോധിരളോയ്
റവോട്ടർമോബ്ര് ത്ങ്ങളിറെക്കോരർഷിക്കോനും് രഴിയുബ്മന്നുമോയിരുന്നു്
അവരുബ്ട് വിശവോസം.് അവരുബ്ട് സമർേനത്തിനു് വഴങ്ങി്
രൺറസർറവറ്ീവ്് േോർട്ടിയുബ്ട് രേരടനേരത്ിരയിൽ് ഈ് ആവശയം്
ഉൾബ്പ്പ്ടുത്തുരയും്ബ്െയ്ത്ു.് 

2010-ൽ് രേധോനമരരിയോയി് അധിരോരറമറ്് ് ് റഡവിഡ്് രോമ ൂൺ്
യഥോർത്ഥത്തിൽ് രെിട്ടന്ബ് ് ഈ.യു.് അംഗത്വത്ബ്ത്ത് ് ശക്തിേൂർേം്
േിരുണച്ചിരുന്നിരുന്ന് റനത്ോവോണ്.് ഈ.യു.് അംഗത്വം് യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ്
വയയറശഷിയുള്ള്50 റരോടി്ഉേറഭ്ോക്തോക്കളുബ്ട, അത്ിർത്തിരളിെെോത്ത്്"ഒറ്്
വിേണി"് (സിംഗിൾ് മോർക്കറ്റ)് സവരം് മുറ്ത്തുത്ബ്ന്ന് െഭ്യമോക്കുന്നു്
എന്നത്ോയിരുന്നു് ഏറ്വും് വെിയ് ആരർഷണം.് രെിട്ടൻ് ഈ.യുവിനു്
േു ത്തുവന്നോൽ് െരക്കുരളും, റസവനങ്ങളും, ബ്ത്ോഴിെുരളും് ഇഗ്ലീഷ്്്
െോനൽ് രടക്കോൻ് രടപരറള ും.് ് റെോരബ്ത്ത് ഏരറദ്ശം് 40 ശത്മോനം്
വൻരിട് രപനിരളുബ്ട് ആറഗോളത്െത്തിബ്െറയോ, അബ്െെങ്കിൽ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
റമഖെയുബ്ടറയോ് ് ആസ്ഥോനം് െണ്ടനിൽ് സ്ഥോേിത്മോരോനുള്ള്
മുഖയരോരങ്ങളിബ്െോന്നറ് ആ് നഗരം് മുരളിൽപ്പ് ഞ്ഞ്വിേണിയിറെക്കുള്ള്
ദ്വോരേഥമോയി് രേവർത്തിക്കുന്നു് എന്നത്ുരൂടിബ്ക്കോണ്ടോണ്.് ഇവബ്യെെോം്
രേദ്ോനംബ്െയ്യുന്ന് വോണിജ്യ് സോധയത്രളും, വൻ് ബ്ത്ോഴിെവസരങ്ങളും, 

അത്ിെൂബ്ടയുണ്ടോരുന്ന് ്സോപത്തിര് റനട്ടങ്ങളും, യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയനു്
േു ത്തുവന്നോൽ്ഒരു്നെെയളവുവബ്ര്ഇെെോത്ോവുബ്മന്നറ്്ഏത്്് രെിട്ടീഷ്്
റനത്ോവിനോണ്്്അ ിയോത്തത്!്് 

അറത്സമയം്്ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിനു്മുൻേു്നടത്തിയ്്്േെ്രോരരീയ്
രേസത്ോവനരളിെും് ത്ോൻ് അധിരോരത്തിൽ് ത്ിരിച്ചുവന്നോൽ് ബ്രെക്സിറ്റ്്
ജ്നഹിത്േരിറശോധന്്വീണ്ടും്നടത്തണബ്മന്ന്അടിക്കടി്ഉയരുന്ന്ആവശയം്
നി റവറ്ുന്നുബ്മന്നു് രോമ ൂൺ് ് ഉ പ്പ്റ് നൽരുരയും് ബ്െയ്ത്ിരുന്നു.്്
രോമ ൂണിന്ബ് ് രീഴിൽ് െുരുങ്ങിയ് രോെയളവിൽ് രെിട്ടൻ് ് ഭ്രണ-
സോപത്തിര് റമഖെരളിൽ്ണരവരിച്ച് ത്ോരത്റമയന് റഭ്ദ്ബ്പ്പ്ട്ട് ് റനട്ടങ്ങൾ്
അറേഹത്തിന്് ഒരുത്രം് അമിത്മോയ് ് ആത്മവിശവോസം് നൽരി.്
ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിൽ് ത്ൻബ് ് ഭ്ോഗം് ജ്നങ്ങൾ് അംഗീരരിക്കുബ്മന്നും്
അത്ുവഴി് ് ഈ.യുവിൽ് ത്ുടരോനോരും് ് ജ്നവിധിയുണ്ടോവുരബ്യന്നും്
അറേഹം്േൂർണ്ണമോയി്വിശവസിച്ചു.്2015 അവസോനറത്തോബ്ട്്ഈ.യുവിൽ്
ത്ുടരുന്നത്ിന്് അനുരൂെമോയ് രോെോവസ്ഥ് രെിട്ടനിൽ്
ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത്ോയി് േെ് ് സർറേരളും് ് സൂെിപ്പ്ിച്ചിരുന്നത്്
രോമ ൂണിൻബ് ്ആത്മവിശവോസം്രൂട്ടി. 

രെിട്ടനിബ്െ് 71.8  ശത്മോനം് ജ്നങ്ങളോണ്് ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിൽ്
േബ്ങ്കടുത്തത്.് അത്ിൽ് 51.9 ശത്മോനം് റേർ് ബ്രെക്സിറ്ിബ്ന്
അനുരൂെിച്ചറപ്പ്ോൾ് 48.1 ശത്മോനം് റേർ് നിജ്സ്ഥിത്ി് ത്ുടരുന്നത്ിബ്ന്
േിരുണച്ചു.് ് ഇനി് രെിട്ടന്ബ് ്  ടര് രേോറദ്ശങ്ങളുബ്ട് രോരയബ്മടുക്കോം.്
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ജ്നസംഖയയുബ്ട് ഭ്ൂരിേക്ഷവും് നിവസിക്കുന്ന് ഇംഗ്ളണ്ടിൽ് 53.4 ശത്മോനം്
ജ്നങ്ങൾ് ബ്രെക്സിറ്ിബ്ന് ്അനുരൂെിച്ചു.് ബ്വയിൽസിബ്െ് ് 52.5 ശത്മോനം്
റേരും്ഇറത്്നിെേോബ്ടടുത്തു.്എന്നോൽ്സറരോട്-െണ്ടിബ്െ്62 ശത്മോനവും്
ഉത്തര് അയർെണ്ടിബ്െ് 55.8 ശത്മോനവും് ജ്നങ്ങൾ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
യൂണിയനിൽ് ത്ുടരുന്നത്ിബ്നയോണ്് അനുരൂെിച്ചത്.് അത്ോയത്,  ഇംഗ്ലണ്ടും്
ബ്വയിൽസും് ബ്രെക്സിറ്ിബ്ന് അനുരൂെിച്ചറപ്പ്ോൾ, ഇംഗ്ലണ്ടറ് ത്ങ്ങബ്ള്
രോെോരോെങ്ങളോയി്"ഒത്ുക്കുന്നു"വന്ന്റത്ോന്നെിൽ്്അസവസ്ഥരോയ്സറരോട്-
െണ്ടറ് ് ് ഉത്തര് അയർെണ്ടറ് നിവോസിരൾ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻ്
അവർക്കു് നൽരുന്ന് അദ്ൃശയ് സംരക്ഷണണം് ് ത്ുടർന്നും്
ആരഗഹിക്കുന്നുബ്വന്നറ്്വയക്തമോക്കി.്് 

റനരിയ് ഭ്ൂരിേക്ഷത്തിനോബ്ണരിെും് ഈ.യു.വിടോൻ് നൽരബ്പ്പ്ട്ട്
ജ്നോറദ്ശം്വയക്തിേരമോയി് ത്നിക്കുരിട്ടിയ് ത്ിരിച്ചടിയോയോണ്്രോമ ൂൺ്
രണ്ടത്.് ത്ൻബ് ് വയക്തിേരമോയ് നിെേോടും് ജ്നവിധിയും്
േരസേരവിരുദ്ധമോയത്ിനോൽ്അധിരോരബ്മോഴിയോൻ്രോമ ൂണിന്്അധിരം്
ആറെോെിറക്കണ്ടിവന്നിെെ.് ഈ.യു.് വിടോനുള്ള് റനോട്ടീസ്
േു ബ്പ്പ്ടിവിക്കോനുള്ള് ഉത്തരവോദ്ിത്വം് ത്ൻബ് ് േിൻഗോമിക്കു് വിട്ട്
രോമ ൂൺ്ത്ോമസിയോബ്ത്്േോർെബ്മന്്്അംഗത്വവും്രോജ്ിവച്ചു.് 

കമയ്-യുബ്ര്്മണ്ടെരങ്ങൾ് 

രോമ ൂണിന്ബ് ്രോജ്ിക്കുറശഷം്രൺബ്സർറവറ്ീവ്്രക്ഷിയിൽ്്രേധോനമരരി്
േദ്ത്തിനോയുള്ള്്ത്ിരശീെക്കുേിന്നിബ്െ്രരുനീക്കങ്ങളും്വിെറേശെുരളും്
േത്ിവുറേോബ്െ്നടന്നു.്േരരം്രേധോനമരരിയോരോൻ്മുത്ിർന്ന്റനത്ോക്കൾ്
രിണഞ്ഞു് രശമിബ്ച്ചങ്കിെും് ന ുക്കുവീണത്് ് ആ ുവർഷങ്ങളോയി്
ഗൃഹമരരിബ്യന്ന് നിെയിൽ് ബ്മച്ചബ്പ്പ്ട്ട് റസവനം് രോഴ്െവച്ചുബ്രോണ്ടിരുന്ന്
ബ്ത്റരസോ് റമയ്ക്കോണ്.് രെിട്ടനിബ്െ് രണ്ടോമബ്ത്ത് വനിത്ോ് രേധോനമരരി.്്
ബ്രെസരിറ്റ് ത്ീരുമോനം് രെിട്ടന്് അനുരൂെമോയ് വയവസ്ഥരറളോബ്ട്
നടപ്പ്ോക്കുരയോയിരുന്നു്അവരുബ്ട്രേധോന്ദ്ൗത്യം.്ബ്രെക്സിറ്റ്്സമയത്തുറ്
രെിട്ടൻ്ഈ.യുവിൽ്ത്ുടരണബ്മന്നറ്ശക്തമോയി്വോദ്ിച്ചിരുന്ന്ബ്ത്റരസ്ബ്മയ്്
ത്ൻബ് ് ് ഉത്തരവോദ്ിത്തം് സമയെന്ധിത്മോയി് നടപ്പ്ോക്കുബ്മന്നറ് നൽരിയ്
ഉ പ്പ്റ് ് അക്കോെത്തുറ് ് രേശംസ് േിടിച്ചുേറ്ിയിരുന്നു. അറത്ോബ്ട്
റത്ോ ിരളിബ്െ്ശക്തരോയ്ത്ോപ്പ്ോനരളുബ്ട്േുത്ിയ്്ഇര്അവരോരുബ്മന്നും്്
ഏത്ോണ്ടറ്ഉ പ്പ്ോയി. 

ഈ.യു.വുമോയി്െന്ധം്അവസോനിപ്പ്ിക്കോനുള്ള്്നടേടിരരമങ്ങൾക്കു്
േോർെബ്മന്്്ഔറദ്യോഗിരമോയി്"രേോരംഭ്മിടുര"്ഈ.യൂ.്നിയമത്തിബ്െ്50-

)o  വരുപ്പ്റ് രേരോരം് ് ആവശയമോയിരുന്നു.് ് റഡവിഡ്് രോമ ൂൺ് ഈ്
ദ്ൗത്യത്തിൽനിന്നും് െുദ്ധിേൂർവം് ഒഴിഞ്ഞുമോ ിയറപ്പ്ോൾ് ് േരരം്
അധിരോരത്തിറെ ിയ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് അല്േബ്മോന്നു് ശങ്കിച്ചുനിന്നു.്്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്രൗൺസിൽനിന്നടക്കം്വെിയ്സമർേം്അനുഭ്വിറക്കണ്ടിവന്ന്
അവർ് ് ് ബ്രെക്സിറ്റ്് റവോബ്ട്ടടുപ്പ്ിന്് ഒൻേത്ുമോസങ്ങൾക്കുറശഷം് 2017്
മോർച്ചറ് 29-നോണ്് ് റമോെന് റനോട്ടീസ് നൽരിയത്.് േബ്ക്ഷ, അത്ിനുമുൻപ്്
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സവരം് േോർട്ടിയിബ്െ് ് ് രേെെരഗൂപ്പ്ുരബ്ളറയോ, സവോധീനമുള്ള്
റനത്ോക്കറളറയോ് ് വിശവോസത്തിബ്െടുക്കോൻ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് ് രശമിച്ചിെെ.്്
ജ്നവിധിബ്യ്േോർെബ്മന്്്അംഗങ്ങൾ, രേറത്യരിച്ചറ്ത്ൻബ് ്േോർട്ടിയംഗങ്ങൾ,  

അൽപ്പ്ം് ണവരിയോെും് അനുസരിച്ചുബ്രോള്ളുബ്മന്നറ് ് അവർ്്്
രേത്ീക്ഷിച്ചിരുന്നിക്കണം.് ് ത്ൻബ് ് രഴിവിെും് സവോധീനത്തിെുമുള്ള്്
അമിത്മോയ്ആത്മവിശവോസം്ബ്രോണ്ടോരോം്മുഖയ്രേത്ിേക്ഷമോയ്റെെർ്
രക്ഷിയിബ്െ് റനത്ോക്കറളോടും് ഇത്തരബ്മോരു് സമീേനമോണ്് അവർ്
ണരബ്ക്കോണ്ടത്.്്ത്ല്േരക്ഷിരളുമോയി്്െർച്ചരൾ്നടത്തി്അവബ്രബ്യെെോം്
ത്ുടക്കംമുത്റെ് വിശവോസത്തിബ്െടുക്കോത്ിരുന്നത്്്
രേോറയോഗിരരോഹിത്യമോയിരുന്നബ്വന്നറ് ് അവർ് മനസ്സിെോക്കിയത്്
േോർെബ്മന് ിൽ് ബ്രെക്സിറ്റ്് ഉടപടി്
നിരോരരിക്കബ്പ്പ്ട്ടുബ്രോണ്ടിരുന്നറപ്പ്ോഴോണ്.് അറപ്പ്ോറഴക്കും് രോരയങ്ങൾ്
അവരുബ്ട്ണരരളിൽനിന്നും്വഴുത്ിറപ്പ്ോയിരുന്നു.്് 

ബ്രെക്സിറ്റ്് ് ഫെവും, വിവിധ് രെിട്ടീഷ്് റനത്ോക്കളുബ്ട് ഈ.യു.്
വിരുദ്ധ് രേഖയോേനങ്ങളും് ്ഈ.യു.് റനത്ോക്കബ്ള് നിരോശരോക്കിബ്യങ്കിെും്
അവർ്്ഒബ്ട്ടോബ്ക്ക്സംയമനം്േോെിച്ചു.്എന്നോൽ്വിടുത്ൽ്വിജ്ഞോേനം്
നടത്തോബ്ത്് റഡവിഡ്് രോമ ൂൺ് രോജ്ിവക്കുരയും, ബ്ത്റരസോ് ് ബ്മയ്്
ത്ുടക്കത്തിൽ്അത്ിനു്മടി്രോണിച്ചത്ും്ഈ.യൂ.്റനത്ൃത്വബ്ത്ത്ബ്െോടിപ്പ്ിച്ചു.്്
അവർക്കും് ഇത്തരബ്മോരു് സംഭ്വവിരോസബ്ത്ത് ണരരോരയം് ബ്െയ്ത്്
രീഴ്വഴക്കറമോ, മുൻേരിെയറമോ് ഇെെോയിരുന്നുവന്നത്് മബ്റ്ോരുരോരയം.്
ബ്രെക്സിറ്റ്്ഫെം്ഈ.യു.്റനത്ൃത്വബ്ത്ത്്്അെട്ടിയറപ്പ്ോൾത്തബ്ന്ന്്അത്്്
മറ്ു് യൂറ ോപ്പ്യൻ് രോജ്യങ്ങളിബ്െ് ് വെത്ുേക്ഷ് രോരരീയരക്ഷിരളുബ്ടയും്
ത്ീരവവെത്ുേക്ഷ് രഗൂപ്പ്ുരളുബ്ടയും് ് ഈ.യൂ.് വിരുദ്ധനിെേോടുരൾക്കറ്്
ആക്കംരൂട്ടുബ്മന്നറ് ്അവർ് ് ഭ്യന്നത്്സവോഭ്ോവിരം.് േബ്ക്ഷ് ബ്രെക്സിറ്റ്്
യൂറ ോപ്പ്ിൽ് ബ്േോത്ുറവയും് രെിട്ടനിൽ് രേറത്യരിച്ചും് ് ഉണ്ടോക്കിയ്്
ആശങ്കരളും് ആശയക്കുഴപ്പ്ങ്ങളും് മബ്റ്ോരുരോജ്യറത്തയും് ് ഇത്തരബ്മോരു്
"വിറവരരഹിത്മോയ് രേവൃത്തിയിറെക്കറ"് എടുത്തുെോടോൻ്
റരേരിപ്പ്ിക്കിബ്െെന്നറ് ് േെ്ഈ.യൂ.് റനത്ോക്കളും് േിന്നീട്് ് േരസയമോയി്
ആശവോസം്ബ്രോണ്ടു.്് 

പുലിപ്പുറബ്െ്രെിട്ടൻ 

ത്ുടക്കത്ിബ്െ് അനിശ്ചിത്ത്വത്തിനുറശഷം െന്ധവിറച്ഛദ്ത്തിൻബ് ്
വിശദ്ദ്ോംശങ്ങൾ് ഇ.യു.് റനത്ോക്കളും, ഏജ്ൻസിരളുമോയി് െർച്ചരൾ്്
നടത്തുന്നത്ിൽ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് ആത്മോർത്ഥത്് രോട്ടി.് േെരേശ്നങ്ങളും്
രീ ോമുട്ടിരളോയിത്ുടർന്നു.് ് െന്ധവിറച്ഛദ്ത്തിനുറശഷം് രെിട്ടൻ് ഈ.യൂ.്
അംഗങ്ങളെെോത്ത്റനോർബ്വബ്യറപ്പ്ോബ്െ്്ഈ.യൂവിന്ബ് ്"ഒറ്്വിേണിയിൽ"്
ത്ുടരറണോ, അറത്ോ്ത്ുർക്കിബ്യറപ്പ്ോബ്െ്്രസ്റ്റംസ്യൂണിയനിൽ്ക്ഴിയറണോ, 

ഇനി് അത്ുമെെ് ഐസെണ്ടിബ്നറപ്പ്ോബ്െ് ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് ് സോപത്തിര്
റമഖെയുബ്ട്്(ഇ.ഇ.എ)്ഭ്ോഗമോയിത്തുടരറണോബ്യബ്ന്നെെോം്്ഈ.യൂവുമോയി്
െർച്ചബ്െയ്ത്ു് ത്ീരുമോനിറക്കണ്ട് സങ്കീർണ്ണത്റയ ിയ് രേശ്നങ്ങളോയിരുന്നു.്
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റവർേിരിയെുനുറശഷം് രെിട്ടൻ് ഇത്ിറെബ്ത്ങ്കിെുബ്മോരു് റമോഡൽ്
സവീരരിച്ചോൽ് ത്ോരീഫുരളുബ്ടയും, രസ്റ്റംസ് നിയരരണങ്ങളുറടയും, 

അത്ുബ്രോണ്ടുണ്ടോരോവുന്ന് ് രോെത്ോമസം് ് ഒഴുവോക്കുന്നത്ിന്ബ് യും്
രോരയങ്ങളിൽ്്മറ്ു്്്ഈ.യൂ.്രോജ്യങ്ങൾക്കു്െഭ്ിക്കുന്ന്മിക്കവോ ും്എെെോ്
ആനുരൂെയങ്ങൾക്കും്്അർഹമോറയക്കോം.്െിെ്്രോരയങ്ങളിൽ്്ബ്െ ിയ്
വയത്ോസങ്ങളുണ്ടോറയക്കോബ്മന്നുമോരത്ം.് ് േബ്ക്ഷ് രേശ്്നം് മബ്റ്ോന്നോണ്.്
ഇത്തരബ്മോരു് സംവിധോനത്തിൽ് േങ്കോളിയോവുയോബ്ണങ്കിൽ് അത്ിഭ്ീമമോയ്
രേറവശനഫീസും് ് വോർഷിരവരിസംഖയയും് മറ്ും് ഈ.യുവിനു്
നൽറരണ്ടിവരും.് എന്നോൽ് അത്ിെും് വെിയ് രേശ്നം് ് മബ്റ്ോന്നത്ോണ്.്്
ഈ.യു.്അംഗബ്മന്ന്നിെയിൽ്വൻത്ുര്വരിസംഖയയോയി്്്നൽരുറപോൾ്
രൂട്ടോയ്മയുബ്ട് ത്ീരുമോനങ്ങളിെും് നയ-നിയമരൂേീരരണത്തിെും് രെിട്ടന്്
ത്ുെയേങ്കോളിബ്യന്ന്നിെയിൽ്്േബ്ങ്കടുക്കോമോയിരുന്നു.്അംഗത്വമുറേക്ഷിച്ചുറ്
റമല്േ ഞ്ഞ് സംവിധോങ്ങളിൽ് ഒന്നിന്ബ് ് ഭ്ോഗമോയോൽ്
വോണിജ്യഇടേോടുരളിൽ് ആനൂരൂെയങ്ങൾക്കറ് അർഹത്് െഭ്ിക്കുബ്മങ്കിെും്
ഈ.യൂ് .എടുക്കുന്ന്ത്ീരുമോനങ്ങളിൽ്ഇടബ്േടെുരൾ്നടത്തോറനോ, അവബ്യ്
സവോധീനിക്കോറനോ് േറ്ോബ്ത്് ് അനുസരിക്കോൻ് മോരത്റമ് രഴിയുരയുള്ളു!്
േുെിപ്പ്ു ത്തുനിന്നുമി ങ്ങിബ്യങ്കിെും് ് േുെിയുബ്ട് ഔദ്ോരയറത്തോബ്ട്
േുെിമടയിൽത്തബ്ന്ന്്രഴിറയണ്ടിവരുന്നത്ു്റേോബ്െ! 

മ ിച്ചുറ് ഏത്ങ്കിെും് രോരണങ്ങളോൽ് ഒരു് ഒത്തുത്ീർപ്പ്ിെോരോൻ്
രഴിയുന്നിബ്െെങ്കിൽ് ് രെിട്ടന്് ഈ.യുവുനിന്നും് ് ് െന്ധമുറേക്ഷിച്ചു്
േിരിയുന്നത്ിൽ് നിയമത്ടസ്സബ്മോന്നുമിെെ.് നിയമോനുസരണം് രെിട്ടൻ്്
ഈ.യുവിന്് നബ്െെോരു് ത്ുര് നരേരിഹോരമോയി്്
നൽറരണ്ടിവരുബ്മന്നുമോരത്ം.് ഈ് ് ത്ുരയുബ്ട് അളവിബ്നക്കു ിച്ചറ്
ത്ർക്കങ്ങളുമുണ്ടോരോം.് േിന്നീട്് യൂറ ോപ്പ്ിനു് േു ത്തുള്ള് മററ്ബ്ത്ോരു്
രോജ്യബ്ത്തയുംറേോബ്െ് ് റെോര് വയോേോര് സം ടനയുബ്ട്
മോർഗ്ഗനിർറദ്ശങ്ങളുബ്ട് ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ് ഈ.യുവുമോയി് േുത്ിയ്
വോണിജ്യക്കരോ ുരളിൽ് ഏർബ്പ്പ്ടുരയുമോവോം.് േ യുര്
എളുപ്പ്മോബ്ണങ്കിെും് േബ്ക്ഷ, ഇത്തരബ്മോരു് ത്ീരുമോനം് രോരരീയ-നയത്രര-
സോപത്തിര് രംഗങ്ങളിൽ് രെിട്ടറനൽപ്പ്ിക്കോവുന്ന് ആ ോത്ങ്ങളിൽനിന്നും്
രരരയ ോൻ്ഏബ് ്െുദ്ധിമുറട്ടണ്ടിവരും. 

ഒത്തുത്ീർപ്പ്ുരബ്ളോന്നുമിെെോബ്ത്് ഈ.യുവിൽ് നിന്നും് രെിട്ടന്ബ് ്
ഇത്തരബ്മോരു് ഇ ങ്ങിറപ്പ്ോരൽ് ത്ൻബ് ് ണദ്നംദ്ിന് ജ്ീവിത്ബ്ത്ത്
എങ്ങിബ്നബ്യെെോം് രേത്ിരൂെമോയി്്െോധിക്കുബ്മന്നോണ്്ഇന്നറ്്സോധോരണ്
രെിട്ടീഷ്് േൗരൻബ്ര് ് ആധി.് രെിട്ടൻ് ഏറ്വുമധിരം്
വയോേോരത്തിറെർബ്പ്പ്ടുന്ന് േത്തുരോജ്യങ്ങളിൽ് ് അറമരിക്കയും്
ണെനയുബ്മോഴിച്ചോൽ് െോക്കിബ്യെെോംത്ബ്ന്ന് ് യൂറ ോപ്പ്ിെുള്ളവയോണ്.്്
രെിട്ടൻ് ഇ ക്കുമത്ിബ്െയ്യുന്ന് ഭ്ക്ഷയവസത്ുക്കളിൽ, രേറത്യരിച്ചറ്
േച്ചക്ക ിരളുബ്ടയും് േഴവർഗങ്ങളുറടയും,  ഏരറദ്ശം് മൂന്നിബ്െോന്നിന്ബ് ്
ഉ വിടവും് ് ് ഈ.യു.് രോജ്യങ്ങളോണ്.് ് ഒത്തുത്ീർപ്പ്ുരബ്ളോന്നുമിെെോത്ത്
ഈ.യു.-രെിട്ടൻ് െന്ധവിറച്ഛദ്നം് സവോഭ്ോവിരമോയും് ഇവയുബ്ട് െഭ്യത്്
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രു യുക്കും.് വിെയിെും് േത്തുശത്മോനബ്മങ്കിെും് വർദ്ധനവു്്
രേത്ീക്ഷിക്കുന്നു.് ഇത്് ജ്നങ്ങബ്ളറപ്പ്ോബ്െ് വയോേോരിരബ്ളയും, അരിമമോയി്്
രെിട്ടീഷ്്സപത്വയവസ്ഥറയയും്െോധിക്കുബ്മന്നറ്ഉ പ്പ്ോണ്.്്അത്ുറേോബ്െ്
യൂ ിപ്പ്റ് രെിട്ടനിൽനിന്നും് ് നിന്നും് ഇ ക്കുമത്ിബ്െയ്യുന്ന് വസത്ുക്കളുബ്ട്
െഭ്യത്ക്കു വും് വിെവർദ്ധനയും് ഒഴിവോക്കോനോരിെെ.് ് ബ്രെക്സിറ്ിന്ബ് ്
ആദ്യ ട്ടങ്ങളിൽ്ഇബ്ത്െെം്്രൂടുത്ൽ്അനുഭ്വബ്പ്പ്ടുരയും്ബ്െയ്യും. 

രെിട്ടീഷുരോർക്കും് ഈ.യു.് അംഗരോജ്യങ്ങളിബ്െ് േൗരന്മോർക്കും്
രണ്ടുഭ്ോഗങ്ങളിറെക്കും് വിറനോദ്സഞ്ചോരത്തിറനോ, വോണിജ്യോവശയങ്ങൾറക്കോ.്
അത്ുറേോെുള്ള് ് ഹൃസവരോെ് സന്ദർശനങ്ങൾറക്കോ് ് വിസ്
റവണ്ടിവരിബ്െെങ്കിെും, ബ്ത്ോഴിെുരളിറെർബ്പ്പ്ടോറനോ, 

വിദ്യോഭ്യോസോവശയങ്ങൾറക്കോ് റവണ്ട് ് ് ദ്ീർ രോെ് അധിവോസത്തിന്്
വിസബ്യടുറക്കണ്ടിവരോം.്2017-ബ്െ്രണക്കുരൾ്രേരോരം്13്െക്ഷത്തിെധിരം്
രെിട്ടീഷ്് േൗരന്മോർ് മറ്റ് ് ഈ.യു.രോജ്യങ്ങളിൽ് വിവിധ്
രോരയങ്ങളിറെർബ്പ്പ്ട്ടു് ദ്ീർ രോെഅധിവോസം് നടത്തുന്നവരോണ്.്
ഇരുഭ്ോഗറത്തയും് േൗരന്മോർക്കറ് നിെവിെുള്ള് റജ്ോെിരളിൽ് ത്ുടരോനും്
ധോരണയിബ്െറത്തണ്ടിവരും.് വിറനോദ്സഞ്ചോരിരൾക്കറ് ് സോധുവോയ്
േോസറേോർട്ടും് റഹോട്ടൽ് െുക്കിങ്ങറ് റരഖരളുംമറ്ും് ണരയിൽ്
സൂക്ഷിറക്കണ്ടി് വറന്നക്കോം.് ് ് സഞ്ചോരിരളുബ്ട് ആറരോഗയഇൻഷു ൻസ്
റേോളിസിരൾ് േരസേരം് അംഗീരരിക്കണബ്മങ്കിൽ് അത്ിനും് രേറത്യര്
രരമീരരങ്ങൾ് റവണ്ടിവരും.് രരഡി്് രോർഡുരളുബ്ട് െോർജ്ിൽ്
വര്ധനയുണ്ടോരുറപോൾ് അത്് സോധോരണ് വയോേോരിരബ്ളയും് മറ്ു്
റസവനദ്ോദ്ോക്കബ്ളയും് െോധിക്കുര് സവോഭ്ോവിരം.് അങ്ങിബ്ന, ബ്മോണെൽ്
റഫോൺ് റ ോമിങ്െോർജ്ജറ് വർദ്ധന് ത്ുടങ്ങി് സോധോരണക്കോർക്കറ്
അറെോരസമുണ്ടോക്കോവുന്ന്്ബ്െ ുത്ും്വെുത്ുമോയ്നിരവധി്വിഷയങ്ങൾ്
ഉരുക്കഴിക്കബ്പ്പ്ടോനോയി്ഇരുഭ്ോഗബ്ത്തയും്രോത്തിരിക്കുന്നു. 

ബ്രെക്സിറ്റ്് റനോട്ടീസ് നൽരിയത്ിനുറശഷം് ഇത്തരം് രേശ്ങ്ങബ്ള്
െ ൂരരിക്കോൻ്ആവശയയമോയ് നടേടിരബ്ളക്കു ിച്ചറ് ് ഇരുഭ്ോഗത്തുമുള്ള്
ഉറദ്യോഗസ്ഥരും് റനത്ോക്കളും് െർച്ചരളിറെർബ്പ്പ്ട്ടിരുന്നു.് ് ് എന്നോൽ്
ഒത്തുത്ീർറപ്പ്ോബ്ടയോറണോ, മ ിച്ചുറ് അത്ിെെോബ്ത്യോറണോ് െന്ധവിെറേദ്നം്
ഉണ്ടോരുബ്യന്നറ് ് ത്ീരുമോനമോരോത്തത്ുബ്രോണ്ടറ്് രൃത്യമോയ്
ത്ീരുമോനങ്ങളിക്കുറേോരോൻ്സോധിക്കുമോയിരുന്നിെെ.് 

ആദ്ർ വുും്്അധി ാരവുും 

രെിട്ടൻ് ഈ.യു.് അംഗത്വം് ഉറേക്ഷിച്ചത്ിനുറശഷം് ഏത്ുരീത്ിയിെുള്ള്
ഉഭ്യരക്ഷിെന്ധമോണ്് ത്ുടറരണ്ടത്് എന്നത്് ഒരു് രേറഹളിരയോയിരുന്നു; 
അത്ിന്ബ് ് വിശദ്ോoശങ്ങൾ് ആർക്കും് എളുപ്പ്ം് വഴങ്ങോത്തവിധം്്
സങ്കീർണ്ണവും.് റനരബ്ത്ത് സൂെിപ്പ്ിച്ചത്ുറേോബ്െ് അല്േം്
ണവരിയോബ്ണരിെും് ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് ത്ന്ബ് ് വിശവസത്രോയ്്
ഉേറദ്ശരരുബ്ട്സഹോയറത്തോബ്ട്ഈ്വിഷയത്തിൽ്്ഒരു്രരടുരൂേറരഖ്
ത്യ്യോ ോക്കുരയും, യൂറ ോപ്പ്യൻ് യൂണിയൻ് റനത്ോക്കളുമോയി് െർച്ചരളിൽ്
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ഏർബ്പ്പ്ടുരയും് ബ്െയ്ത്ു.്േബ്ക്ഷ, ത്ന്ബ് ്രോെിനറ്ിൽത്തബ്ന്ന്്അവരുബ്ട്
നിർറദ്ശങ്ങൾക്കറ് േൂർണ്ണ് േിരുണയുണ്ടോയിരുന്നിെെ.് മബ്റ്ോരിടത്തു്
രേത്ിേോദ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്ുറേോബ്െ് ് രൺറസർറവറ്ിവ്് രക്ഷിയിബ്െ്്
രേഭ്ോവശോെിരളോയ് റനത്ോക്കബ്ളറയോ് രഗൂപ്പ്ുരബ്ളറയോ് അനുനയിപ്പ്ിക്കോൻ്
ബ്ത്റരസോ് ് ബ്മയ്-യിബ്െ് ത്ഴക്കവും് േഴക്കമുള്ള് രോരരീയറനത്ോവ്്്
എരുബ്രോറണ്ടോ്ത്യ്യോ ോയോത്ുമിെെ.്്് 

രോെിനറ്ിെും്രൺറസർറവറ്ീവ്്രക്ഷിയിെും്അവരുബ്ട്ബ്രെക്സിറ്റ്്
നിർറേശങ്ങബ്ള് എത്ിർത്ത് ഉന്നത്റനത്ോക്കളുബ്ട് ് ഇത്തരം്
നിസ്സഹരണമറനോഭ്ോവത്തിൻബ് ് ് യോഥോർത്ഥരോരണം് ആദ്ർശങ്ങെെ, മ ിച്ചറ്
ഏബ്ത്ോരു് രെിട്ടീഷ്് രോരരീയറനത്ോവിൻബ് യും് അരിമസവപ്നമോയ്
രേധോനമരരിയുബ്ട്ഔറദ്യോഗിരവസിത്യോയ് ് 10, ഡൗണിംഗ്്സരടീറ്റ്എന്ന്
റമൽവിെോസമോയിരുന്നു.്എന്നോൽ, ഒരുേബ്ക്ഷ്ഈ്സത്യത്തിൻബ് ്സ്ഥോനം്
ഭ്ോവിയിബ്െഴുത്ബ്പ്പ്ടോവുന്ന് ഏബ്ത്ങ്കിെുബ്മോരു് ് രെിട്ടീഷ്്
െരിരത്േുസത്രത്തിബ്െ് ഉൾത്തോളുരളിബ്െവിബ്ടബ്യങ്കിെും്
ഒത്ുങ്ങോനോയിരിക്കോം്വിധിക്കബ്പ്പ്ട്ടിട്ടുള്ളത്! 

അറപ്പ്ോൾ്അവറശഷിക്കുന്ന്മബ്റ്ോരു്റെോദ്യമുണ്ടറ.്രൺറസർറവറ്ിവ്്
രക്ഷിയിബ്െ്േിരുണയുബ്ട്അഭ്ോവബ്ത്തക്കു ിച്ചു്്്മനസ്സിെോക്കിയറപ്പ്ോൾ്്
ബ്ത്റരസോ്ബ്മയ്്്മുഖയ്രേത്ിേക്ഷരക്ഷിയോയ്റെെർ്േോർട്ടിയിബ്െ്രേമുഖ്
റനത്ോക്കബ്ളറയോ,  ്ത്ൻബ് ്ഗവബ്െന് ിബ്ന്്്ഇത്ുവബ്ര്ത്ോങ്ങിനിർത്തിയ്്്
സറരോട്ടിഷ്് യുണിയണിസ്് േോർട്ടിബ്യറയോ, മറ്ു് ബ്െ ുേോർട്ടിരബ്ളറയോ്
വിശവോസത്തിബ്െടുക്കോൻ്്എരുബ്രോണ്ടറ്്്രശമങ്ങൾ്നടത്തിയിെെ? 

2010് ആദ്യം് അധിരോരം് നരബ്േട്ട് റെെർ് രക്ഷിക്കറ്് സവരം്
േോർട്ടിയുബ്ടത്ബ്ന്ന് േൂർണ് േിരുണയിെെോത്ത് ് ഒരു് ് ് രർറസർവറ്ീവ്്
രേധോനമരരിയുബ്ട് രശമങ്ങബ്ള് വിജ്യിപ്പ്ിക്കോൻ്
ഉത്തരവോദ്ിത്വബ്മോന്നുമിെെറെെോ. അത്ുമെെ, രൺറസർറവറ്ിവ്് രക്ഷിയുബ്ട്
രഴിവിെെോയ്മബ്യ് രോരരീയമോയി് എങ്ങിബ്ന് ത്ങ്ങൾക്കനുരൂെമോയി്
ഉേറയോഗബ്പ്പ്ടുത്തോബ്മന്നറ് റെെർ് റനത്ൃത്വം് ആറെോെിട്ടുബ്ണ്ടങ്കിൽ് അത്്
രോരരീയോവസരവോദ്ബ്മന്നത്ിനപ്പ്ു ം് വെിബ്യോരു് േോത്രമോയി് ഭ്ോവിയിൽ്
രണക്കോക്കബ്േടിബ്െെന്നറ്അവർ്വിശവസിച്ചിട്ടുണ്ടോരണം. 

ബ്രെക്സിറ്റ്് റവോബ്ട്ടടുപ്പ്ുഫെം് വന്നത്ിനുറശഷം് രൺറസർറവറ്ീവ്,  

റെെർ്ത്ുടങ്ങി്വെുത്ും്ബ്െ ുത്ുമോയ്രക്ഷിരബ്ളെെോം്ഈ്വിഷയത്തിൽ്
ത്ങ്ങളുബ്ട്ഔറദ്യോഗിര്്നയം്വീണ്ടും്്വയക്തമോക്കിയിരുന്നു.്ബ്രെക്സിറ്റ്്
ജ്നവിധിബ്യ് േരപരോഗത്് യൂറ ോപ്പ്യൻ് വോദ്ിരബ്ളോഴിച്ചുറ് ബ്േോത്ുവിൽ്
എെെോ്രക്ഷിരളും്ഔറദ്യോഗിര്ത്െത്തിൽ്അംഗീരരിച്ചു. രൺറസർറവറ്ിവ്്
രക്ഷി്്ഈ്വർഷം്ത്ബ്ന്ന്ഈ.യു.്വിടണബ്മന്നറ്ഉ ബ്ക്ക്രേഖയോേിക്കുന്നു.്്
അറത്ോബ്ടോപ്പ്ം് ബ്രെക്സിറ്ിനുറശഷം് ആഭ്യരരവും് ണവറദ്ശിരവുമോയ്
എെെോ് ത്ു രളിെും് രെിട്ടന്് ്േൂർണവും്ഫെവത്തുമോയ്േരമോധിരോരം്
ഉണ്ടോയിരിക്കത്തക്കവിധത്തിെോരണം് റമോെന് ഉടപടിരബ്ളന്നും് അവർ്
നിഷ്രർഷിക്കുന്നു.് ് ് റെെർ്േോർട്ടിയോരബ്ട്ട് ് ബ്രെക്സിറ്റ് ജ്നവിധിബ്യ്
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അംഗീരരിക്കുറപോൾത്തബ്ന്ന്് രെിട്ടീഷ്്േൗരന്മോരുബ്ട്ബ്ത്ോഴിെവസരങ്ങളും്
ജ്ീവിത്നിെവോരവും് സംരക്ഷിക്കോനും, രോജ്യബ്ത്ത് എെെോ് ഭ്ോഗങ്ങളിെും്
നിറക്ഷേങ്ങൾ് നടത്തോനും, സപത് ടനബ്യ് നവീരരിക്കോനും്
ഉത്രുന്നത്രത്തിെോവണം്ബ്രെക്സിറ്റ്-അനരര്ഭ്ോവി്ആവിഷ്ക്കരിറക്കണ്ടത്്
എന്നും്ആവശയബ്പ്പ്ടുന്നു. 

െിെ ൽ്ബ്ഡറമോക് ോറ്ുരളോരബ്ട്ട്് രെിട്ടൻബ് ്ഭ്ോവി്്ഈ.യുവിൽ്
ത്ുടരുന്നത്ിെോബ്ണന്നോണ്് എന്നും് വിശവസിച്ചിരുന്നത്.് രൺറസർറവറ്ീവ്, 

റെെർ് രക്ഷിരളുബ്ട് ബ്രെക്സിറ്റ്് ണരരോരയം് ബ്െയ്യുന്ന് രീത്ിബ്യ്
വിമർശിക്കുന്ന് െിെ ൽ് ബ്ഡറമോക് ോറ്ുരൾ് െന്ധവിറച്ഛദ്ന് രരോർ്
ത്യ്യോ ോരുറപോൾ് അത്് രെിട്ടന്ബ് ് ഹിത്ത്തിന്് ് ഉത്രുന്നത്ോറണോബ്യന്നറ്്
വീണ്ടുബ്മോരു് ് ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിെൂബ്ട് നിർണയിയിച്ചിറട്ട്
അരിമത്ീരുമോനത്തിബ്െത്തോവൂ്എന്നും്വോദ്ിക്കുന്നു.് 

സറരോട്ടിഷ്് ് നോഷണൽ് ് േോർട്ടിയും് (എസ് .എൻ് .േി.)്
േരപരോഗത്മോയി് ഈ.യു.് അംഗത്വബ്ത്ത് ശക്തമോയി് േിരുണക്കുന്നു.്
ബ്രെക്സിറ്റ്് റവോബ്ട്ടടുപ്പ്ിൽ് 62് ശത്മോനം് സറരോട്-െൻഡുരോരും്
ബ്രെസക്സിറ്ിബ്ന് എത്ിർത്തിരുന്നുബ്വന്നറ് ഓർക്കുര.് അത്ിൽത്തബ്ന്ന്
ത്െസ്ഥോനമോയ് എഡിൻെർഗിൽ് റവോട്ടുബ്െയ്ത്് നോെിൽ് മൂന്നുറേരും്
ബ്രെക്സിറ്ിബ്നത്ിരോയിരുന്നു.്ബ്രഗയ്റ്റ്രെിട്ടനിൽ്സറരോട്-്െണ്ടിന്ബ് ്ശബ്ദം്്
െണ്ടൻബ് ് "റമൽറക്കോയ്മയിൽ"് മുങ്ങിറപ്പ്ോരുരയോബ്ണന്നും് അത്ിബ്ന്
ഒരത്ിർത്തിവബ്രബ്യങ്കിെും് സമത്ുെിത്മോക്കോൻ് ഈ.യു.് അംഗത്വം്
രൂട്ടിറയരഴിയുബ്മന്നോണ്്അവരുബ്ട്വിശവോസം. 

സറരോട്-െണ്ടുരോർ്്ബ്രെക്സിറ്റ്്ഫെത്തിൽ്്ബ്േോത്ുവിൽ്നിരോശരും്്
അസരുരരുമോണ്.്ഈ് മറനോവിരോരബ്ത്ത് രോരഷീയമോയി് മുത്ബ്െടുക്കോൻ്്
രെിട്ടനിൽനിന്നും് ്സറരോട്-െൻഡ്്സവരരമോരണബ്മന്നു്വോദ്ിക്കുന്ന്എസ.്
എൻ.് േി.് രശമിക്കുര് സവോഭ്ോവിരമോണറെെോ.് ബ്രെക്സിറ്ിനു് റശഷം്്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്സോപത്തിര്റമഖെയിറെോ, രസ്റ്റംസ്യൂണിയനിറെോ്രെിട്ടനും, 

അത്ുവഴി് സറരോട്-െണ്ടിനും് ് അംഗമോയിരിക്കോൻ് രഴിയോത്ത്അവസ്ഥ്
സംജ്ോത്മോയോൽ് ് 2020-2021-ഓബ്ട് ്സറരോട്-െണ്ടിന്ബ് ്സവോത്രരത്തിനോയി്
വീണ്ടുബ്മോരു് ജ്നഹിത്േരിറശോധന് ആവശയബ്പ്പ്ടുബ്മന്നറ് എസ.എൻ.േി.്
വയക്തമോക്കിയിക്കഴിഞ്ഞു.് അങ്ങിബ്ന് സംഭ്വിച്ചോൽ് േുത്ിയ്
യോഥോർഥയങ്ങബ്ളയോയിരിക്കും്സറരോട്ടിഷ്്ജ്നത്യ്ക്കും, അത്ിെുേരി്രെിട്ടീഷ്്
റനത്ൃത്വത്തിനും്്അഭ്ിമുഖീരരിറക്കണ്ടിവരിര! 

2017-ബ്െ് ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിൽ് ഭ്ൂരിേക്ഷം് നരബ്േട്ട് റത്ോ ിരബ്ള്
ത്ോങ്ങിനിർത്തിയത്്ഉത്തര്അയർെണ്ടിബ്െ്ബ്ഡറമോരരോറ്ിക്്യൂണിയണിസ്റ്ററ്
േോർട്ടി്(ഡി.യു.േി)്ആബ്ണന്നറ്സൂെിപ്പ്ിച്ചരുന്നറെെോ.്രെിട്ടീഷ്്ഏരത്വത്തിൽ്
െെമോയി് വിശവസിക്കുന്ന് ഡി.യു.േി.് േബ്ക്ഷ് രേശ്നോധിഷ്ഠിത്്
േിരുണമോരത്മോണ്്്ബ്ത്റരസോ്ബ്മയ്ക്കറ്്നൽരിയത്.്ഉത്തര്അയർെൻഡ്്
അസ്സംബ്ലിയിൽ്ഡി.യു.േിബ്ക്കോപ്പ്ം്്ത്ുെയ്ശക്തിയുള്ള്സിൻ്ണഫനോരബ്ട്ട്്
ഐ ിഷ്് വയക്തിത്വത്തിെും് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ളിക്കിൽ് ് ഉത്തര്
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അയർെണ്ടിൻബ് ്അരിമമോയ്െയനത്തിെുമോണ്്്വിശവസിക്കുന്നത്.്അവർ്്
രെിട്ടീഷ്്േർെബ്മന് ിൽ് ്െർച്ചരളിറെോ് റവോട്ടിങ്ങിറെോ് ്േബ്ങ്കടുക്കോബ്ത്്
ത്ങ്ങളുബ്ട് രേത്ിറഷധം് ് ത്ുടരുരയോബ്ണറന്നോർക്കുര.് ബ്രെക്സിറ്റ്്
ബ് ഫ ണ്ടത്തിൽ് റവോട്ടുറരഖബ്പ്പ്ടുത്തിയ് ഏരറദ്ശം് 56് ശത്മോനം്
ഐ ിഷ്രോരും് രെിട്ടൻ്ഈ.യുവിൽ് ത്ുടരണബ്മന്നോണ്്അഭ്ിരേോയബ്പ്പ്ട്ടത്.്
ഈ.യുവിൽ് അംഗമെെോത്ത് രെിട്ടനിൽ് െണ്ടനുണ്ടോരോവുന്ന് ് വർദ്ധിച്ച്
റമൽറക്കോയ്മത്ബ്ന്ന്ഇവിബ്ടയും്രേശ്നം. 

ൊക്കറാപ്് രമ്പ 

ബ്ത്റരസോ്ബ്മയ്്ഈ.യു.്റനത്ൃത്വവുമോയി്നടത്തിയ്െർച്ചരളിൽ്ഉണ്ടോയ്
അഭ്ിരേോയ് സമനവയത്തിെും, അത്ിനുറശഷം് രെിട്ടനിൽ് േോർെബ്മന് ിെും്
േു ത്തുമുണ്ടോയ് ത്ർക്കങ്ങളിൽ് ് രശദ്ധോറരരന്ദമോയത്ും, ത്ുടർന്നറ് ് രെിട്ടീഷ്്
േോർെബ്മന് ിൽ് െന്ധവിച്റേദ്ന് ് ഉേറക്ഷേത്തിന്് ് അംഗീരോരം്
െഭ്ിക്കോബ്ത്റേോയത്ുബ്മെെോം് രേധോനമോയും് ് ് ഉത്തര് അയർെൻഡിബ്ന ്
ഭ്ോവി്േദ്വിബ്യബ്ച്ചോെെിയുള്ള അഭ്ിരേോയഭ്ിന്നത്രൾ ബ്രോണ്ടോയിരുന്നു. 

രെസ്സൽസിൽ് ് ഈ.യു.് റനത്ൃത്വവുമോയി് നടത്തിയ് നീണ്ട്
രൂടിയോറെോെനരൾക്കുറശഷം് ് െന്ധവിച്റേദ്നത്തിനുള്ള്
നിെന്ധനരളടങ്ങിയ് ് ് ഉപടിയുബ്ട് രരട്് ത്യ്യോ ോക്കിയിരുന്നുബ്വന്നറ്
സൂെിപ്പ്ിച്ചരുന്നറെെോ.് എന്നോൽ് ഇത്ിന്് അംഗീരോരം് നൽരോൻ് രെിട്ടീഷ്്
േോർെബ്മന് ്ത്യ്യോ ോയിെെ.്്്നീണ്ട്െർച്ചരൾക്കും്റഭ്ദ്ഗത്ിരൾക്കുറശഷം്്
ഈ് ് ജ്നുവരിയിൽ് ് റവോട്ടിനിട്ടറപ്പ്ോൾ് െരിരത്ം് ് രണ്ടിട്ടിെെോത്ത്
ഭ്ൂരിേക്ഷറത്തോബ്ടയോണ്് ് അത്് നിരോരരിക്കബ്പ്പ്ട്ടത്.് റത്ോ ി് േക്ഷബ്ത്ത്
ത്ന്ബ് ് സഹരേവർത്തരരുബ്ട് സഹരരണമിെെോയ്മ് ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്-ബ്യ്
അക്ഷരോർത്ഥത്തിൽ് ബ്െട്ടിച്ചുരളഞ്ഞു.് േോർെബ്മന് ിൽ് റനരിറട്ടറ്്
വൻേരോജ്യം്മരരിസഭ്ക്കു്ഭ്ൂരിേക്ഷം്നരമോയത്ിൻബ് ്ബ്ത്ളിവോബ്ണന്നും്
ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് ഉടൻ് രോജ്ിവയ്ക്കണബ്മന്നും്ആവശയമുയർന്നു.് ത്ുടർന്നറ്
രൺറസർറവറ്ിവ്് രക്ഷിയിെും, േിന്നീട്് േോർെബ്മന് ിെും് അവർക്കറ്്
ഭ്ൂരിേക്ഷം് ബ്ത്ളിയിക്കോനോബ്യങ്കിെും് േോർട്ടിയിൽ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്യുബ്ട്
സ്ഥിത്ി്ദ്ുർെെമോയിബ്ക്കോണ്ടിരുന്നു.്്്ഈ.യുവുമോയി്വീണ്ടും്െർച്ചരൾ്
നടത്തിയ് റശഷം് റഭ്ദ്ഗത്ി് ബ്െയ്ത്് ഉടപടി് െന്ധവിറച്ഛദ്നത്തിനുള്ള്
സമയേരിധിയോയ്്മോർച്ചറ് 29-ന്്റരവെം്രണ്ടോഴ്െ്െോക്കിയുള്ളറപ്പ്ോൾ്
വീണ്ടും്് റവോട്ടിനിട്ടു.്േഴയത്ിറനക്കോൾ്രൂടുത്ൽ്അംഗങ്ങൾ്ഇത്തവണ്
ബ്ത്റരസോ് ് ബ്മയ്ബ്യ് അനുരൂെിബ്ച്ചങ്കിെും് ഉടപടി് വീണ്ടും്
നിരോരരിക്കബ്പ്പ്ട്ടു. 

ഇത്ിനിബ്ട് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്്യുബ്ട് രോജ്ി് ആവശയം്
ശക്തമോയിബ്ക്കോണ്ടിരുന്നു.്അവർ്്ബ്രെക്സിറ്റ്്്സംഭ്ോഷണങ്ങൾ്ണരരോരയം്
ബ്െയ്ത്് രീത്ിയിൽ് അത്ൃപ്ത്ി് രേരടിപ്പ്ിച്ചും,    രെിട്ടീഷ്് ത്ോല്േരയങ്ങൾ്
സംരക്ഷിക്കുന്നത്ിൽ് ് േരോജ്യബ്പ്പ്ട്ടുബ്വന്നറ് ആറരോേിച്ചും,  മരരിമോർ്
രോെിബ്നറ്ിൽനിന്നും് രോജ്ിവച്ചും് സമർേം് ബ്െെുത്തി.് രോജ്ിവച്ച്
രേമുഖരിൽ് രോരയങ്ങബ്ളെെോം് മുന്നിൽക്കണ്ടറ് രഴിഞ്ഞ്
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വർഷോവസോനത്തിൽത്തബ്ന്ന് രോജ്ിവച്ച് അന്നബ്ത്ത് ് വിറദ്ശയരോരയ്
ബ്സരരട്ട ിയും് ് (മരരി)് ഇറപ്പ്ോൾ്അധിരോരറമറ്് രേധോനമരരി് റെോ ിസ്
റജ്ോൺസണുംബ്േടും.്ബ്ത്റരസോ്ബ്മയ്ബ്യ്നിശിത്മോയി്വിമർശിച്ചും, സവരം്
രോജ്ിയടക്കമുള്ള്ത്രരങ്ങൾ്ഉേറയോഗിച്ചറ്അവബ്ര്രോജ്ിവയ്ക്കോൻ്സമർേം്
ബ്െെുത്തിയത്ിനുേിന്നിെും് രോജ്യത്ോല്േരയങ്ങറളക്കോൾ്്
രേധോനമരരിക്കറസരയിെുള്ള് റമോഹമോയിരുന്നു് ഈ് റനത്ോക്കബ്ള്
റരേരിപ്പ്ിച്ചബ്ത്ന്നത്ിന്് രൂടുത്ൽ്വയക്തത്വന്നു.് ് ് ് ് ്എന്നോൽ് റത്ോ ി്
റനത്ോക്കൾ് അധിരോരത്തിനോയി് ഒളിഞ്ഞും് ബ്ത്ളിഞ്ഞും് അടവുരൾ്
േയറ്ുന്നത്ും, േിന്നിൽനിന്നു് രുത്തുന്നത്ും് ് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്ക്കറ്്
േരിെമിെെോത്ത് ് രോരയബ്മോന്നുമെെറെെോ.് ് അവസോനം് ് ബ്രെക്സിറ്റ്്
വിറരോധിരൾ് ത്ന്ബ് ് രോജ്ിബ്രോണ്ടറ് ത്ൃപ്ത്രോരുബ്മങ്കിൽ് അത്ിനു്
ത്യ്യോ ോബ്ണന്നും് അത്ിനുേരരമോയി് ബ്രെക്സിറ്റ്് ഉടപടി് േോസ്സോക്കോൻ്
സഹോയിക്കണബ്മന്നുവബ്ര്അവർ്അഭ്യർത്ഥിച്ചു.്മൂന്നോംത്വണയും്അവർ്
അവത്രിപ്പ്ിച്ച്ഉടപടി്നിരോരരിക്കബ്പ്പ്ട്ടറത്ോബ്ട്്ബ്ത്റരസോ്്ബ്മയ്്ജ്ൂൺ്7-

ന്് ത്ൻബ് ് രോജ്ി് രേഖയോേിക്കുരയും് ് ബ്െയ്ത്ു.് ഇത്ിനിബ്ട് െന്ധം്
റവർേിരിയോനുള്ള് സമയേരിധി് ഏരേിൽ് 12-ആയി് ഈ.യു.്
നീട്ടിബ്ക്കോടുത്തിരുന്നു. 

െന്ധവിച്റേദ്നക്കരോർ്രെിട്ടീഷ്്േോർെബ്മന്്്അംഗീരരിക്കുന്നത്ിനു്്
വിെങ്ങുത്ടിയോയി് നിൽക്കുന്ന് രേശ്നങ്ങളിൽ് രേധോനം് ് ഉത്തര്
അയർെണ്ടിന്ബ് ് ഭ്ോവിയിബ്െ് രോരരീയവും, സോമൂഹിരവും, 

സോപത്തിരവുമോയ് ് സ്ഥിത്ി് ് എരോയിരിക്കണബ്മന്ന് ത്ർക്കമോബ്ണന്നു്്
േ ഞ്ഞുവറെെോ.് ഉത്തര് അയർെണ്ടറ് ് രെിട്ടന്ബ് ് രീഴിൽനിന്നും് മോറ്ി, 
ബ്ത്ോട്ടുരിടക്കുന്ന് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കുമോയി് െയിപ്പ്ിക്കോൻ് സിൻ്
ണഫനിന്ബ് ്്റനത്ൃത്വത്തിൽ്നടന്ന്ഹിംസോത്മരമോയ്സമരം, 1998്ഏരേിൽ്
മോസത്തിബ്െ് (ദ്ുുഃഖബ്വള്ളിയോഴ്െ)്രരോ ിനു് റശഷം്രോജ്യത്തറ്സമോധോനം്
േുനുഃസ്ഥോേിച്ചുബ്വന്നു് േ യോബ്മങ്കിെും് യഥോർത്ഥത്തിൽ് അവിടുബ്ത്ത്
രോത്തെിക്്വിശവോസിരളുബ്ട്ഐ ിഷ്്്സവത്വറെോധത്തിന്്ഒട്ടും്രു വ്്
വന്നിട്ടിബ്െെന്നത്ോണ്് സത്യം.് ഉത്തര് അയർെണ്ടിൽ് ് ് രെിട്ടീഷ്്
വയക്തിത്വത്തിൽ് മു ുബ്രപ്പ്ിടിക്കുന്ന് വിഭ്ോഗമോരബ്ട്ട് ബ്രേോട്ടസ്റ്റന്്്
വിശവോസിരളുമോണ്.് ബ്േോത്ുബ്വ് ഇവർ് ത്മിെുള്ള് വിശവോസക്കു വിന്്്
രോരയമോയി്്അയവുവന്നിട്ടിബ്െെങ്കിെും്1998-നു്മുൻേുള്ള്്സ്ഥിത്ിയിറെക്കറ്
രോരയങ്ങൾ്ഉടൻ്നീങ്ങുബ്മന്നറ്അധിരമോരും്രരുത്ുന്നിെെ.്േഴയ്ഐ ിഷ്്
 ിപ്പ്ബ്ലിക്കൻ്ആർമിയുബ്ട്യഥോർഥ്േിൻത്െമു ക്കോർ്എന്നവരോശബ്പ്പ്ടുന്ന്
നയൂ്ഐ.ആർ.എ.്റേോെുള്ള്ത്ീരവവോദ്ി്സം ടനരളുബ്ട്രേവർത്തനങ്ങൾ്
ബ്രെക്സിറ്ിന്ബ് ് േശ്ചോത്തെത്തിൽ് േുത്ിയ് വഴിരൾ് റത്ടുബ്മന്ന്
ആശങ്കയിെോണ്് രെിട്ടീഷ്് സുരക്ഷോ്അധിരോരിരൾ.് ് ്ഈ്വർഷമോദ്യം്
െണ്ടൻബ്െ ിയിൽ് നടന്ന് റെോംബ്സറഫോടനം് രോരയങ്ങബ്ള്്
നിസ്സോരമോയിരോണോൻ്രഴിയിബ്െെന്നത്ിനുള്ള്്ബ്ത്ളിവുമോണ്. 

1998-ബ്െ് ദ്ുുഃഖബ്വള്ളിയോഴ്ച്ചക്കോരോർ് ് ത്റേശീയർക്കറ്
സവീരരയയോമോത്ിനു് േിന്നിബ്െ് രേധോന് രോരണം് ഉത്തര് അയർെണ്ടിനും്
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ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കിനുമിടയിെുള്ള് അത്ിർത്തി് ഫെത്തിൽ് ഇെെോത്ോയി്
എന്നത്ോണ്.് ജ്ങ്ങളുറടയും് ് നോനോത്രം് ഉത്േന്നങ്ങളുറടയും്
ഇരുഭ്ോഗറത്തയ്ക്കുമുള്ള്ണസവരവും്സവസ്ഥവുമോയ്വിനിമയം്സഹർഷം്
സവോഗത്ം് ബ്െയ്യബ്പ്പ്ട്ടു.് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കറ് ഈ.യൂവിബ്െ്
അംഗമോയിരുന്നുബ്വന്നത്്രോരയങ്ങൾ്്രൂടുത്ൽ്എളുപ്പ്വുമോക്കി. 

എന്നോൽ് ഈ.യു.് റനത്ൃത്വവുമോയി് ബ്രെക്സിറ്റ്് െർച്ചരൾക്കറ്്
രെസ്സൽസിറെക്കറ് റേോയ് രെിട്ടീഷ്് സം ങ്ങറളോട്് രൺറസർറവറ്ീവ്്
രക്ഷിയിബ്െ്ത്ീരവ്ഈ.യു.്വിറരോധിരൾ്മുറന്നോട്ടുവച്ച്മുഖയ്ആവശയം, 

െന്ധവിറച്ഛദ്നത്തിനു് റശഷം് രെിട്ടൻ് യൂറ ോപ്പ്യൻ് സോപത്തിര്
റമഖെയിറെോ്രസ്റ്റംസ്യുണിയനിറെോ്അംഗമോയിരിക്കരുത്്എന്നോണ്.്ഈ്
ആവശയം് അംഗീരരിക്കബ്പ്പ്ട്ടോൽ് രെിട്ടനും് ഈ.യുവും് ത്മിെുള്ള് ഏര്
ഭ്ൗമിരോത്ിർത്തി, അത്ോയത്് ഉത്തര് അയർെണ്ടും്ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കും്
േങ്കിടുന്നത്ും, എന്നോൽ്ഇന്നറ്രേോറയോഗിരത്െത്തിൽ്നിെവിെിെെോത്തത്ുമോയ്
അത്ിർത്തി് േുനർസ്ഥോേിക്കുര് എന്നോവും.് ഇത്് ഉത്തര്
അയർെണ്ടുരോർക്കു് സവീരോരയമബ്െെന്നു് മോരത്മെെ, രെിട്ടന്ബ് ്
"നുരക്കീഴിൽ"നിന്നും്റമോെനത്തിനുറവണ്ടി്നിെറരോള്ളുന്ന്്സിൻ്ണഫൻ്
റേോെുള്ള്ശക്തിരൾക്കറ്ത്ങ്ങളുബ്ട്അജ്ണ്ട്ശക്തിബ്പ്പ്ടുത്തോൻ്വീണുരിട്ടുന്ന്
സുവർണോവസരം്ഒരുക്കുക്കുരയുമോവും.്ഈ്്ഉത്രണ്ഠ്ദ്ൂരീരരിക്കോൻ്്
"െോക്റസ്റ്റോപ്"് എന്ന് ഓമനറപ്പ്രുനൽരി് ഒരു് േരിഹോരനിർറേശം്
മുറന്നോട്ടുവയ്ക്കബ്പ്പ്ട്ടു.് [െോക്റസ്റ്റോപ്പ്ിന്് ഓൺണെൻ് ഇംഗ്ലീഷ്-മെയോള്
നി ണ്ടുവിൽ്"വിഘ്നം"്എന്നോണ്്അർത്ഥം്ബ്രോടുത്തിരിക്കുന്നത്.്എന്നോൽ്
ഈ് വോക്കറ് ഇറപ്പ്ോൾ് െർച്ചബ്െയ്യബ്പ്പ്ടുന്ന് ആശയത്തിറനോട്് നീത്ി്
േുെർത്തുന്നുറണ്ടോബ്യന്നു്്സംശയമുള്ളത്ിനോൽ്െോക്റസ്റ്റോപ്്എന്ന്ഇംഗ്ലീഷ്്
േദ്ം് ് ് ത്ബ്ന്ന് ഉേറയോഗിക്കുരയോവും് ഉെിത്ബ്മന്നോണ്് റെഖരന്ബ് ്
അഭ്ിരേോയം.]് ഈ് ഒത്തുത്ീർപ്പ്ു് നിർറദ്ശരേരോരം് യു.ബ്രയിബ്െ്
അംഗരോജ്യങ്ങളിൽ് ് ഉത്തര് അയർെൻഡ്് മോരത്ം് ത്ോത്രോെിരമോയി്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്യൂണിയൻബ് ്്രസ്റ്റംസ്്യൂണിയനിൽ്ത്ുടരുര.്ബ്രെക്സിറ്റ്്
ഇറപ്പ്ോൾ് നടന്നോെും് 2021-വബ്ര് ഒരു് സംരരമണ ട്ടം് അനുവദ്ിക്കോൻ്
െന്ധവിറച്ഛദ്നരരോ ിന്ബ് ് രരടിൽ് വയവസ്ഥ് ബ്െയ്യബ്പ്പ്ട്ടിട്ടുബ്ണ്ടന്നും്്
 ിറപ്പ്ോർട്ടുരളുണ്ടറ. 

േബ്ക്ഷ് ഉത്തര് അയർെണ്ടിൽ് ് സോപത്തിരരംഗത്തും, 

സുരക്ഷോറമഖെയിെും്ഇത്്േുത്ിയ്രേശ്നങ്ങൾ്സൃരിക്കും.്അവബ്യെെോം്
ത്രണം്ബ്െയ്യോൻ് രെിട്ടീഷ്്സർക്കോർ്രൂബ്ടയുണ്ടോവുബ്മന്നറ്ആവർത്തിച്ചുറ്
ഉ പ്പ്ുനല്രുന്നുബ്ണ്ടങ്കിെും്ഇത്ു്അവിബ്ട്അസവസ്ഥത്യുളവോക്കിഎന്നത്ോണ്്
സത്യം.് െരക്കുരളുബ്ടയും് ജ്നങ്ങളുബ്ടയും് നീക്കബ്ത്ത് നിരീക്ഷിക്കോനും്
ആവശയോനുസോരം് നിയരരിക്കോനോനും് മനുഷയവിഭ്ങ്ങറളക്കോൾ് രൂടുത്ൽ്
സഹോയരരം്സോറങ്കത്ിര്വിദ്യരളോബ്ണന്നും്അവ്െഭ്യമോക്കോൻ് രെിട്ടൻ്
ത്യ്യോ ോബ്ണന്നും്അവരോശബ്പ്പ്ടുന്നു.്എന്നോൽ്വെിയ് റത്ോത്ിൽ്ഇത്തരം്
സോറങ്കത്ിരവിദ്യരളുബ്ട്െഭ്യത്റയയും്രേോറയോഗിരത്റയയും്ത്റേശീയരോയ്
വിമർശരർ് ് റെോദ്യം് ബ്െയ്യുന്നു.് ് ് അത്തരം് സോറങ്കത്ിര്
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സജ്ജീരരണങ്ങളോരും് നയൂ് ഐ.ആർ.എ.് റേോെുള്ള് ത്ീരവവോദ്്
സം നരളുബ്ട് ആരരമണത്തിന്് ആദ്യം് ഇരയോവുര് എന്നറ്
സുരക്ഷോരോരയനിരീക്ഷരർ് ് ഭ്യബ്പ്പ്ടുന്നത്ോയി് അ ിയോം.് അറത്സമയം്്
െോക്റസ്റ്റോപ്പ്ിബ്നക്കു ിച്ചുള്ള് സംവോദ്ങ്ങൾ് മോധയമങ്ങളിൽ് നി ഞ്ഞു്
ത്ുടങ്ങിയറത്ോബ്ട്ഉത്തര്അയർെണ്ടിബ്െ്സോധോരണക്കോരിെും്രോറത്തോെിക്-
ബ്രേോട്ടസ്റ്റന്്് സവത്വത്തിബ്നക്കു ിച്ചുള്ള് ആത്മോവറെോധം്
രൂടിവരുന്നത്ോയുള്ള് ിറപ്പ്ോർട്ടുരൾ്ശുഭ്സൂെരങ്ങളെെ.്െുരുക്കിപ്പ് ഞ്ഞോൽ്
ഇത്തരബ്മോരു്സംവിധോനത്തിന്ബ് ്ഭ്ോഗമോരോൻ്ഐ ിഷ്്ജ്നത്, രേറത്യരിച്ചറ്
ഉത്തര്അയർെണ്ടുരോർ്ത്യ്യോ െെ്എന്നത്ോണ്്യഥോർത്ഥ്രേശ്നം. 

െോക്റസ്റ്റോപ്് യോഥോർത്ഥയമോയോൽ് ് ത്ങ്ങൾ് ഇത്ുവബ്ര്
മു ുബ്രപ്പ്ിടിച്ചിരുന്ന്രെിട്ടീഷ്്സത്വത്തിൻബ് ്അരയം്രു ിക്കെോയിരിക്കും്
നടക്കുരബ്യന്നറ്് ് യൂണിയണിസ്റ്റുരളും് വോദ്ിക്കുന്നു.് 2017-ബ്െ്
ത്ിരബ്ഞ്ഞടുപ്പ്ിനുറശഷം് ഭ്ൂരിേക്ഷമിെെോത്ിരുന്ന് രൺറസർറവറ്ീവുരബ്ള, 

രേശ്നോധിഷ്ഠിത്മോബ്ണന്നു് അടിക്കടി് ഓർമിപ്പ്ിച്ചുബ്രോണ്ടോബ്ണരിെും്
ത്ോങ്ങിനിർത്തുന്നത്് രേമുഖ് യൂണിയണിസ്റ്റുരളോയ് ബ്ഡറമോരരോറ്ിക്്്്
യൂണിയണിസ്റ്ററ് േോർട്ടിയോണ്.് അത്ുബ്രോണ്ടുമോരത്ം് ഇക്കോരയത്തിൽ്്
അവരുബ്ട്അഭ്ിരേോയബ്ത്ത്ത്ള്ളിക്കളയോൻ്്ബ്വസ്റ്ററ്മിൻസ്റ്റ ിൽ്സവരമോയി്
ഭ്ൂരിേക്ഷമിെെോത്ത് ് രൺറസർറവറ്ിവുരൾക്കു് രഴിയുരയുമിെെ.്
അത്ുമോരത്മെെ, അത്തരബ്മോരു് സംഭ്വവിരോസബ്ത്ത് ഉത്തര് അയർെണ്ടിബ്ന്്
യു.ബ്രയുബ്ട്രുടക്കീഴിൽനിന്നുമരറ്ി്രേറദ്ശബ്ത്ത്ഐ ിഷ്് ിപ്പ്ബ്ലിക്കുമോയി്
റയോജ്ിപ്പ്ിക്കോനുള്ള്രശമങ്ങൾക്കു്ശക്തിരൂട്ടോൻ്്്ഐ ിഷ്്ഐരയവോദ്ിരൾ, 

രേറത്യരിച്ചും്സിൻ്്ണഫൻ്റേോെുള്ള്സമറരോത്സുരമോയ്വിഭ്ോഗങ്ങൾ്
ഉേറയോഗബ്പ്പ്ടുത്തുരയും് ബ്െയ്യും.് ് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കറ് ഈ.യു.്
അംഗമോബ്ണന്നത്ുബ്രോണ്ടറ, ഉത്തര്അയർെൻഡ്്രെിട്ടനിൽ്നിൽക്കുന്നത്ോറണോ, 

അറത്ോ് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ളിക്കിൽ് െയിക്കുന്നത്ോറണോ് ത്ങ്ങൾക്കു്
ഗുണരരമോവുര്എന്നറ് ഇനിയും് ത്ീർപ്പ്ുരല്േിക്കോനോരോത്ത് ് ്ഈ.യു.്
വോദ്ിരളോയ്്ഉത്തര്അയർെണ്ടുരോബ്ര്െോക്റസ്റ്റോപ്്സവോധീനിക്കുബ്മന്നും്
േ യോം.് 2016-ബ്െ് ബ്രെക്സിറ്റ്് ജ്നഹിത്േരിറശോധനയിൽ് റവോബ്ട്ടടുപ്പ്ിൽ്
േബ്ങ്കടുത്ത്്്56്ശത്മോനറത്തോളം്ഉത്തര്അയർെൻണ്ടുരോരും്്ഈ.യുവിൽ്
ത്ുടരണബ്മന്നോണ്് ആവശയബ്പ്പ്ട്ടിരുന്നത്് ഓർക്കുര.് 1998-ബ്െ്
ദ്ുഖബ്വള്ളിയോഴച്ചക്കരോ ിൽ, ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ളിക്കിൽ് റെരണറമോ് എന്ന്
രോരയത്തിൽ് വീണ്ടുബ്മോരു് ജ്നഹിത്േരിറശോധന് ആവശയബ്മങ്കിൽ്
നടത്തോനുള്ള് വയവസ്ഥയുണ്ടുത്ോനും.് അറപ്പ്ോൾ് റെോദ്യമിത്ോരും:് ഉത്തര്
അയർെൻഡ്, ഈ.യുവിൽ്അംഗമെെോത്ത്രെിട്ടനിൽ്(യു.ബ്രയിൽ)്ത്ുടരറണോ്
അറത്ോ് ഈ.യുവിൽ് അംഗമോയ് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കിൽ് െയിക്കറണോ? 

ഇത്തരബ്മോരു് അവസ്ഥോരരത്തിറെക്കു് ഉത്തര് അയർെണ്ടിബ്നയും, 

അറത്ോബ്ടോപ്പ്ം് ് രെിട്ടറനയും് ബ്രോബ്ണ്ടത്തിക്കോത്ിരിക്കോൻ് േുത്ിയ്
രേധോനമരരി് റെോ ിസ് റജ്ോൺസണ്്രഴിയുറമോ്എന്ന് റെോദ്യം്ഇവിബ്ട്
രേസക്തമോവുന്നു. 
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റെോ ിസ് ് റജ്ോൺസൺബ് ് ് രേധോനമരരി് സോധയത്്
വയക്തമോയറപ്പ്ോൾത്തബ്ന്ന് ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്്് മരരിസഭ്യിബ്െ് രേമുഖരോയ്
മരരിമോരടക്കം് േെറനത്ോക്കളും് അറേഹറത്തോബ്ടോപ്പ്ം് ഗവബ്െന് ിൽ്
ഉണ്ടോരിബ്െെന്നറ്വയക്തമോക്കിയിരുന്നു.്ഇവരിൽ് രേമുഖർ്ബ്ത്റരസോ്ബ്മയ്്
മരരിസഭ്യിബ്െ്്ധനരോരയ്മരരി്ഫിെിപ്പ്റ്ഹോമണ്ടറ, വിറദ്ശരോരയമരരി്സർ്
അെെൻ് ഡങ്കൻ, നിയമമരരി് റഡവിഡ്് ഗൗക്, ബ്ത്റരസോ് റമയ്-യുബ്ട്
വിശവസത്നും്രയോെിനറ്റ്ഓഫീസിന്ബ് ് ്ത്െവനുമോയിരുന്ന് ് റഡവിഡ്്
െിഡിങ്ടൺ, അരോരോരര്വയോേോരത്തിന്ബ് ്െുമത്െയുള്ള്മരരി്്െിയോം്
റഫോക്സ് എന്നിവരോണ്.് ഇവരിൽ് േെരും് ശക്തരോയ് ഈ.യു.്
വോദ്ിരളിബ്െങ്കിെും്്ഇവരുബ്ടബ്യെെോം്രേധോന്എത്ിർപ്പ്റ്്്ഒക്റടോെര്്31-

നരം്എരുവിെ്ബ്രോടുത്തും്ബ്രെക്സിറ്റ്്രേരരിയ്േൂർത്തിയോക്കും്എന്ന്
റജ്ോൺസൺബ് ് ് േിടിവോശിറയോടോണ്.് അത്ോയത്് ഈ.യുവുമോയി് ഒരു്
സമവോയത്തിബ്െത്തിറച്ചരോൻ് രഴിഞ്ഞിബ്െെങ്കിൽ്
ഉടപടിരബ്ളോന്നുമുണ്ടോക്കോബ്ത്്്െന്ധം്അ ുത്തുമു ിച്ചുറ്രെസ്സൽസിൽനിന്നും്
ഇ ങ്ങിറപ്പ്ോരുബ്മന്നോണ്് ് ഈ.യു.് വിറരോധിരളോയ് റജ്ോൺസണും്
രൂട്ടോളിരളും്ആവർത്തിക്കുന്നത്.്്്ഇത്്്രെിട്ടന്ബ് ്ഭ്ോവിത്ോല്േരയങ്ങക്കറ്
ഹോനിരരമോബ്ണന്നോണ്്്മുരളിൽപ്പ് ഞ്ഞ്റനത്ോക്കളുബ്ട്ഉ ച്ച്വിശവോസം.് 

ഉടപടിരളിെെോബ്ത്് െന്ധം് റവർബ്േടുത്തിയോൽ് ഈ.യുവുമോയി്
നിെവിെുള്ള് രേറത്യര് െന്ധങ്ങൾക്കുേരരം, സോധോരണ് രണ്ടു്
രോരരങ്ങളുമോയുള്ള് െന്ധങ്ങളോയിരിക്കും് ഈ.യുവിബ്െ് ഓറരോ്
രോജ്യവുമോയി് രെിട്ടനുണ്ടോരുര.്ഇത്ു്്രോരഷീയത്െത്തിെും, അത്ിറനക്കോൾ്
എരത്റയോ് ഉേരി് സോപത്തിര് റമഖെയിെും് രെിട്ടന്് വെിയ്
ത്ിരിച്ചടിരളോണുണ്ടോക്കുര; രേറത്രിച്ചും് െന്ധംറമോെനത്തിന്ബ് ്
ആദ്യ ട്ടങ്ങളിൽ.് ഇത്ിനു് രേധോന് രോരണം് ് ത്ുടക്കത്തിൽ്
സൂെിപ്പ്ിച്ചത്ുറേോബ്െ് രെിട്ടന്ബ് ് വോണിജ്യ-സോപത്തിര് ഇടപ്പ്ോടുരളിൽ്
രോരയമോയ്ഭ്ോഗം്ഈ.യു.്രോജ്യങ്ങളുമോയോണ്്എന്നത്ുത്ബ്ന്ന.്അറത്സമയം,  

ഈ.യുവിന്ബ് ് നിയരരണങ്ങളും് ഇടബ്േടെുരളുമിെെോബ്ത്്്്
റെോരരോരരങ്ങളുമോയി്്സവത്രര്വയോേോരത്തിൽ്ഏർബ്പ്പ്ട്ടും,  ഈ.യുവിനു്്
നൽറരണ്ട് ് ഭ്ീമമോയ് വരിസംഖയ് െോഭ്ിച്ചുംമറ്ും് ് രൂട്ടിക്കിഴിച്ചു്
റനോക്കുറപോൾ്ദ്ീർ രോെോടിസ്ഥോനത്തിൽ്ഇത്തരബ്മോരു്േിരിഞ്ഞുറേോരൽ്്
രെിട്ടന്്ഗുണരരമോരുബ്മന്ന്റജ്ോൺസണടക്കമുള്ള്ഈ.യു.്വിറരോധിരളുബ്ട്
വോദ്ം്എരത്രണ്ടു്ശരിയോരുബ്മന്നറ്രോെം്ബ്ത്ളിയിക്കബ്ട്ട.്് 

മൂന്നു് മോസങ്ങൾബ്രോണ്ടറ, അത്ോയത്് ബ്രെക്സിറ്ിനുള്ള് േുത്ിയ്
സമയേരിധിയോയ് ് ഒക്റടോെർ് ് 31-നു് മുൻപ്, സങ്കീർണമോയ് ഈ്
രേശ്നങ്ങൾബ്ക്കെെോം് േരിഹോരം് രബ്ണ്ടത്തോൻ് ് റെോ ിസ് റജ്ോൺസൻബ് ്
ണരവശം് എരറ് ് മോരരിരേദ്ധത്ിരളോണുള്ളബ്ത്ന്നറ് ആർക്കുമ ിയിെെ.്
ബ്ത്റരസോ് ബ്മയ്് അവത്രിച്ച് നിർറേശങ്ങളുബ്ട് ഒരു് േരിഷ്രരിച്ച്
േത്ിപ്പ്ിനപ്പ്ു ം് നൂത്നമോയ് എരറ് ആശയങ്ങളോണ്് അറേഹത്തിന്്
മുറന്നോട്ടുവയ്ക്കോൻ് രഴിയുര? ഒക്റടോെർ് 31 എന്ന് രടുംേിടുത്തത്തിൽ്
നിന്നും് അയയുവോൻ് ത്യ്യോ ോയിബ്െെങ്കിൽ് ഒരു് സമവോയോധിഷ്ഠിത്്
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ഒത്തുത്ീർപ്പ്ിനുള്ള് സോധയത്ൾ് വിരളമോണ്.് രോരണം, േുത്ിയ്
രരോ ിബ്നക്കു ിച്ചറ്്ആറെോെിറക്കബ്ണ്ടന്നറ്ഈ.യു.്റനത്ൃത്വം്ആവർത്തിച്ചുറ്
വയക്തമോക്കിയിട്ടുണ്ടറ.്ഈ.യുവിന്ബ് ്ഈ്്സമീേനത്തിൽ്്നോബ്ള്അയവു്
വന്നുരൂബ്ടബ്ന്നന്നുമിെെ.് േബ്ക്ഷ് അവരും് ത്ങ്ങളുബ്ട് ത്ോല്േരയം്
സംരക്ഷിക്കോനും, മറ്ുരോജ്യങ്ങൾ്രെിട്ടന്ബ് ്മോത്ൃര്ത്ുടരോത്ിരിക്കോൻ്റവണ്ട്
മുൻരരുത്ൽ്എന്ന് നിെയിെും് ് വെിയറത്ോത്ിൽ് സൗജ്നയങ്ങൾബ്ക്കോന്നും്
വഴങ്ങോൻ്സോധയത്്രു വോണ്.്ആ്അവസ്ഥയിൽ്ബ്രെക്സിറ്റ്ഒരു്ഹോർഡ്്
എക്സിറ്റ, അത്ോയത്് ഒത്തുത്ീർപ്പ്ു് രോരോ ുരളിെെോത്ത് രറഠോരമോയ്്
നിർഗമനത്തിെോയിരിക്കും് അവസോനിക്കുര.് അറപ്പ്ോൾ് ് യൂറ ോപ്പ്യൻ്
സോപത്തിര് റമഖെയിറെോ, രസ്റ്റംസ് യൂണിയനിറെോ് അംഗമെെോത്ത്
രെിട്ടറനോബ്ടോപ്പ്ം് ത്ുടരോൻ് വിവിധ് രോരണങ്ങളോൽ് സറരോട്-െൻഡിെും, 

ഉത്തര് അയർെണ്ടിെും് എത്ിർപ്പ്ുരളുയരുബ്മന്നു് ് റനരബ്ത്ത്
രേത്ിേോദ്ിച്ചിരുന്നത്ോണറെെോ.് ഈ് എത്ിർപ്പ്റ, രോരയമോയ്
നിയമത്ടസ്സങ്ങബ്ളോന്നുമിെെോബ്ത്് ഈ് രണ്ടു് രേറദ്ശങ്ങളിെും് നടത്തോവുന്ന്
ജ്നഹിത്േരിറശോധനരളിെൂബ്ട് രേരടമോവുരയും, അത്് അവരുബ്ട്്
യു.ബ്രയിൽ്നിന്നുള്ള്്േു ത്തുറേോരെിന്്്വഴിവയ്ക്കുരയും്ബ്െയ്യോം.്
അങ്ങിബ്ന്വന്നോൽ്അനത്ിവിദ്ൂരഭ്ോവിയിൽ്്സറരോട്-െൻഡ്്ഈ.യുവിൽ്
അംഗത്വമുള്ള്ഒരു്സവോത്രരരോജ്യമോയി്മോ ിറയക്കോം.്ഉത്തര്അയർെൻഡ്്
ഈ.യുവിൽ് അംഗത്വമുള്ള് ഐ ിഷ്്  ിപ്പ്ബ്ലിക്കിൽ് െയിറച്ചക്കോം.്
യു.ബ്രയോരബ്ട്ട, െണ്ടനും് ബ്വയിൽസും് മോരത്മടങ്ങുന്ന് അല്േംരൂടി്
ബ്െ ിബ്യോരു് രോരരമോയി് മോ ിറയക്കോം.് ഇത്തരബ്മോരു്
സോഹെരയബ്മോഴിവോക്കോൻ്റെോ ിസ്്റജ്ോൺസൺ്്രശമിക്കോത്ിരിക്കിബ്െെന്നറ്
നയോയമോയും്ആശിക്കോം. 

പ്രശ്നരരിഹാരത്തിനായി താനനടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കു 
ജനരിന്തുണയുും വിശ്വാസ്യതുും ഉനെന്നു വരുത്താനായി മനറാരു 
ജനഹിതരരിശശ്ാധനയ്ശക്കാ, വീെുനമാരു ഇടക്കാല തിരനെടുപ്പിശനാ 

ശജാൺസ്ൺ തയ്യാറാകുനമന്നാണ് നരാതുവിൽ കരുതനപ്പടുന്നത്. അതിൽ, 2017-ൽ 

നതശരസ്ാ നമയ് നെയ്തതുശരാനല  ഒരു ഇടക്കാല തിരനെടുപ്പിന്നറ 

വഴിയായിരിക്കുും  അശേഹത്തിന്  കൂടുതൽ അഭികാമയനമന്നതിന് 

സ്ൂെനകളുമുെ്. അഭിപ്രായ സ്ർശേകശളയുും, തന്നറ വിശ്വസ്തരുനട  

വിശേഷണങ്ങനളയുനമല്ാും അന്ധമായി വിശ്വസ്ിച്്്  നരാതുതിരനെടുപ്പിനു 
മൂന്നു വർഷുംമുമ്്് ഇടക്കാല തിരനെടുപ്പുനടത്തി  നിലവിലുൊയിരുന്ന 

ഭൂരിരക്ഷവുും നഷ്ടനപ്പട്ട് കൂടുതൽ ദുർബലയായി, സ്ശകാട്ടിഷ് 

യുണിയണിസ്റ്റുകളുശതടക്കും ദയയിൽ ഭരണും നടശത്തെിവന്ന  നതശരസ്ാ 

നമയ്്യുനട വിധി ശജാൺസ്ൺ  മറക്കാൻ അത് അപ്ത രഴയ 

സ്ുംഭവനമാന്നുമല്ശലാ്. 

ബ്രെക്സിറ്റും ഇന്ത്യയ ും  

ഇന്തയയുനട ഏറവുും വലിയ വയാരാര രങ്കാളിയായ ഈ.യുവുമായി ഒരു 
സ്വതപ്ന്ത വയാരാരക്കരാർ (എഫ്.ടി.എ) ഉൊക്കാനായി 2007-ൽ തനന്ന   പ്ശ്മങ്ങൾ 
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ആരുംഭിച്ിരുനന്നങ്കിലുും ഇന്നുമത് സ്ാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായിട്ടില്. രല 

ഉത്രന്നങ്ങളുശടയുും താരിഫുകളുക്കുറിച്ുള്ള തർക്കങ്ങൾ തനന്നയാണ് പ്രധാന 

വിലങ്ങുതടി. ഇന്ന് പ്ബിട്ടനുമായുള്ള നമ്മുനട വയാരാരങ്ങൾ അതിന്നറ യഥാർഥ 

സ്ാധയതകളിനലത്താൻ കഴിയാത്തതുും ഈ.യുവുമായി ഇത്തരത്തിലുനള്ളാരു  
എഫ്്.ടി.എ .യുനട അഭാവും തനന്ന.  പ്ബിട്ടൻ ഈ.യുവിൽ നിന്നുും 

രുറത്തുവരുശമ്ാൾ ആ രാജയവുമായുള്ള വയാരാരബന്ധങ്ങളിൽ 

പ്ദുതഗതിയിലുള്ള വര്ധനയുൊകുശമാനയന്ന ശൊദയത്തിന് അശപ്പാൾ 

പ്രസ്ക്തിശയറുന്നു.  മുഖ്യമായുും ഉഭയകക്ഷി താരിഫ് നിരക്കുകളുനടകാരയത്തിൽ 

അഭിപ്രായ സ്മനവയമുൊകാനത ഇത്തരത്തിലുളള  ഒരു വൻ വർദ്ധനവ് ഉടൻ  

പ്രതീക്ഷിക്കാനാവിനല്ന്നു നപ്ബക്സ്ിറ്-അനന്തര ഇന്തയ-പ്ബിട്ടൻ 

വയാരാരബന്ധങ്ങനളക്കുച്്് അടുത്തിനട നടന്ന  ഒരു െർച്യിൽ ഉയർന്നപ്ബിട്ടീഷ്  

ഉശദയാഗസ്ഥർ  രരസ്യമായിത്തനന്ന വിശ്ദീകരിച്ിരുന്നു.  താരീഫ്  തർക്കങ്ങൾക്ക്  
ഉടനടി ഒരു രരിഹാരും പ്രതീക്ഷിക്കാനാകാത്തതുനകാെുതനന്ന  

വയാരാരശമഖ്ലയിൽ  ഇന്തയ ഒരു "ഒന്നാും ശപ്ശ്ണി  രാജയ”മായി തത്ക്കാലും 

രരിഗണിക്കനപ്പടിനലന്്നാണ്  പ്ബിട്ടീഷ് ഉശദയാഗസ്ഥർ സ്ുംശ്യത്തിനിടും നൽകാനത 

വയക്തമാക്കിയത്. പ്ബിട്ടനിൽ മുതൽമുടക്കുകയുും, അതിലൂനട അന്നാട്ടിൽ 

നതാഴിലുകൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുകയുും നെയ്യുന്ന രാജയങ്ങളുനട മുൻനിരയിലാണ്  

ഇന്തയയുനട സ്ഥാനും എന്ന വസ്തുത അുംഗീകരിച്ു നകാെുനടത്തിയ ഒരു 
പ്രസ്താവമാണിനതശന്നാർക്കുക!   

2016-ൽ്ബ്രെക്സിറ്റ്്സമയത്തുറ്റെഖരൻ്േബ്ങ്കടുത്ത്െർച്ചരളിബ്ളെെോം്
അഭ്ിമുഖീരരിറക്കണ്ടിവന്ന് ഒരു് റെോദ്യം് ഓർമവരുരയോണ്.്
ബ്രെക്സിറ്ുബ്രോണ്ടറ് ഇരയക്കറ, രേറത്യരിച്ചറ് റരരളത്തിനുണ്ടോരോവുന്ന്
ഗുണങ്ങളും് റദ്ോഷങ്ങളും് എബ്രെെോമോണ്? യൂറ ോപ്പ്ിബ്െ്
മറ്ുഭ്ോഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള് രുടിറയറ്ം് രരമീരരിക്കബ്പ്പ്ടുറപോൾ് നമുബ്ട്
മനുഷയവിഭ്വസപത്തിന്, രേറത്യരിച്ചും്നമുബ്ട്ഐ.ടി.്വിദ്ഗ്ദ്ധർക്കും, മറ്ു്
സോറങ്കത്ിര് നിേുണത്യുള്ളവർക്കും, നഴ്സുമോർക്കും് മറ്ും് ഇത്് ഗുണം്
ബ്െയ്യിറെെ? നമുബ്ട് വിദ്യോർത്ഥിരൾക്കു് േഠനത്തിറനോ, അത്ുരഴിഞ്ഞോൽ്്
അനുഭ്വജ്ഞോനം് റത്ടോനോനും, അവബ്രടുത്ത് ് വിദ്യോഭ്യോസറെോണിന്ബ് ്്്
ത്ിരിച്ചടവിനുറവണ്ട് േണം് ഒരത്ിർത്തിവബ്രബ്യങ്കിെും്
സമോഹരിക്കോനുമോയി് െുരുങ്ങിയത്് രു ച്ചരോെറത്തബ്ക്കങ്കിെും്
റജ്ോെിബ്െയ്യോനുമുള്ള് അവസരബ്മോരുക്കോൻ് ് ബ്രെക്സിറ്റ്്
സഹോയരമോരുറമോ?       

മുരളിബ്െ് റെോദ്യത്തിനുള്ള് ഉത്തരം് ഒരത്ിർത്തിവബ്ര്
ഈ.യു.വിറരോധിരളിബ്െ് രേമുഖരുബ്ടത്ബ്ന്ന് െിെ് ആഖയോനങ്ങളിൽ്്
ഒളിഞ്ഞുരിടപ്പ്ുണ്ടറ.് ് രുടിറയറ്ബ്ത്ത് ഈ് വിഭ്ോഗം് അന്ധമോയി്
എത്ിർക്കുന്നിെിബ്െെന്നു്മോരത്മെെ, വയക്തമോയ്േഠനങ്ങളുബ്ട്അടിസ്ഥോനത്തിൽ്
അസൂരത്ണം് ബ്െയ്ത്് രുടിറയറ്ബ്ത്ത്അനുരൂെിക്കുന്നുബ്വന്നുമോണ്്ഇവർ്
േ യുന്നത്.്അത്ോയത്്ഈ.യു.്നിയമങ്ങളുബ്ട്േഴുത്ിൽ്േൂർവ, ദ്ക്ഷിണ്
യൂറ ോപ്പ്യൻ്്രേോറദ്ശങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള്രുടിറയറ്രേവോഹത്തിനു്േരരം, 

റെോരത്തിന്ബ് ്വിവധ്്റരോണുരളിൽ്നിന്നും്്സോറങ്കത്ിത്്റയോഗയത്യും്
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അനുഭ്വസപത്തുമുള്ള്റമന്മരൂടിയ്മനുഷയസപത്തിബ്ന,  ആവശയോനുസരണം്
മോരത്ം് ് ് സവോഗത്ം് ബ്െയ്യണബ്മന്നോണ്് അവരുബ്ട് ് വോദ്ം.് രോനഡ, 

ആസറരടെിയ് ് ത്ുടങ്ങിയ് രോജ്യങ്ങൾ് േിൻത്ുടരുന്ന് രീത്ിയിൽ്
വിദ്യോഭ്യോസറയോഗയത്, ബ്ത്ോഴിൽ,  ഇംഗ്ലീഷ്് ഭ്ോഷയിെുമുള്ള് ണനേുണയം്
ത്ുടങ്ങിയ് റയോഗയത്രൾബ്ക്കെെോം് മോർക്കുരൾ് നൽരിയുള്ള് റേോയിൻ്-
അധിഷ്ഠിത്് സരപദ്ോയമോയിക്കും് രെിട്ടനും് അഭ്ിരോമയമോവുരബ്യന്നോണ്്
ഇവരുബ്ട് വോദ്ം.് ആ് നിെക്കറ് ബ്രെക്സിറ്റ്് സോമജ്ഞസയബ്മോന്നുമിെെോബ്ത്്്
യോഥോർഥയമോവുരയും, മുരളിൽപ്പ് ഞ്ഞ് രീത്ിയിെുള്ള് ഒരു് േുത്ിയ്
രുടിറയറ്നയം് നിെവിൽവരുരയും് ബ്െയ്ത്ോൽ് അത്ിന്ബ് ് ആനുേോത്ിര്
ഗുണം്ഇരയക്കും്െഭ്ിക്കും.്അറത്ോബ്ടോപ്പ്ം്വയക്തിഗത്്ണനേുണയത്തിന്ബ് ്
രോരയത്തിൽ് മറ്ു് സംസ്ഥോനക്കോറരക്കോൾ് ഒട്ടും് േിന്നിെെെോത്ത് മെയോളി്
യുവോക്കളും് ് ഇത്ിൻബ് ് ഗുണറഭ്ോക്തോക്കളോവും.് േബ്ക്ഷ,  രെിട്ടീഷ്്
േൗരന്മോർക്കറ്മറ്ു്ഈ.യു.്രോജ്യങ്ങളിൽ്ബ്ത്ോഴിൽ്ബ്െയ്യോനും്്വയോേോര-
വോണിജ്യ് ഇടേോടുരൾ് നടത്തോനുമുള്ള് അവസരങ്ങൾ് െഭ്ിക്കോനുമോയി്
സമോനമോയ് സൗജ്നയങ്ങൾ് ത്ിരിച്ചും് നൽറരണ്ടിവരുറപോൾ് എരോവും്
ഇക്കോരയത്തിബ്െ് അരിമസ്ഥിത്ിബ്യന്ന ിയോൻ് ് ് ് ് റനരബ്ത്ത്
സൂെിപ്പ്ിച്ചത്ുറേോബ്െ് ് രെിട്ടനും് ഈ.യുവുമോയുള്ള് റമോെന്
വയവസ്ഥരളുബ്ട് വിശദ്ോ൦ശങ്ങൾ് െഭ്യമോരുന്നത്ുവബ്ര് രോത്തിരുറന്ന്
മത്ിയോവൂ.്്്് 

വോൽക്കഷണം:് ഇവിബ്ട് റെഖരന്് ഉത്തരമ ിയോത്ത് ഒരു് റെോദ്യമുണ്ടറ.്
ബ്രെക്സിറ്ിൻബ് ് രോരയത്തിൽ് എെെോ് രക്ഷിരൾക്കും് വയക്തമോയ്
നിെേോടുരളുണ്ടോയിരുന്നിട്ടും്്്സോമോജ്ിരർക്കു്ഇക്കോരയത്തിൽ്േോർട്ടി്
വിപ്പ്ിന്ബ് ് നിയരരണങ്ങളിെെോബ്ത്് സവരം് അഭ്ിരേോയമനുസരിച്ചു്
റവോട്ടുബ്െയ്യോൻ് ് രഴിഞ്ഞത്് സത്യത്തിൽ് രോരയങ്ങബ്ള് രൂടുത്ൽ്
രുഴപ്പ്ിക്കുരയോയിരുറന്നോ, അറത്ോ് ജ്നോധിേത്യം് അത്ിനിൻബ് ്
ഈറ്ിെെത്തിൽ്സമോനരളിെെോത്ത്വിജ്യം്ണരവരിക്കുരയോയിരുറന്നോ?    

 

(ഇരയയുബ്ട് വിവിധ് നയത്രരരോരയോെയങ്ങളിൽ് റസവനമനുരിച്ചിട്ടുള്ള്
റെഖരൻ്ബ്രോച്ചിയിബ്െ്ബ്സന് ർ്റഫോർ്േബ്ലിക്്റേോളിസി് ിബ്സർച്ചിൽ്
സീനിയർ്ബ്ഫറെെോ്ആണ്.) 

 

 

 

 


